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ভূমিকা 
ভাবতীস্ত্র সভ্যতা ও ধর্ম 

ভারতবর্ষ বছ মানবজাতির মিলনক্ষেত্র । ভার্তীয় আঁ্যগণ যখন বৈদিক সভ্যতা 
ইয়া তারতভূমিতে প্রবেশ করেন, তখন এ দেশ জনশূন্য ছিল না। একাধিক অন্-আধ্য জাতি 
তাহাদের অন্-আর্ধ্য সভ্যতা ও অন্ আধ্য ধর্মবিশ্বাম লইয়া! তখন ভারতবর্ষে বসবাস 
করিতেছিল। সেই সকল অন্-আধ্য জাতিসমূহের সহিত বিবাঁদ-বিসংবাঁদ ও মিলন করিয়া 
আঁধ্যগণকে তাহাঁদেরই মধ্যে বাঁস স্থাপন করিতে হইয়াছে । এই বিবাদ-বিসংবাদের ফলে 
হয় ত অনেক অন্-আর্ধ্যস্তান পর্বত ও অরণ্যমধ্যে পলায়ন করিয়া আপনাদিগের স্বাধীনতা! 
রক্ষা করিয়াছে, আবার অনেকে হয় ত উন্নততর আর্্যসভ্যতার আশ্রয়ে দাসত্ব ও শৃদ্রত 

্বীকাঁর করিয়া আর্ধ্যসপপ্রদায়তুক্ত হইয়াছে । অনেকে হয় ত খধিত্ব লাঁভ করিয়া, রোমক 

সাআাজ্যে নিগ্রো বীর ওথেলোর ন্যায় আধ্যসাঁআাজ্যে যশ, মান, প্রতিষ্ঠা এবং হয় ত বা 

“ডেম্ডেমোন।' লাঁভ করিয়াছে। এইরূপে আর্ধ্য ও অন্-আর্ধা জীতির পরম্পর মিলনের ফলে 

শত শত বংমর ধরিয়া পরম্পরে পরস্পরের উপর যে প্রভাব বিস্তার করিয়াছে, তাহাতে উতয় 

সত্যতার মিলনজাত আধুনিক ভারতীয় সভ্যতার কোন্ উপাঁদানটী মূল আধ্যপগ্রবাহে আগত, 
কোনটা বা উপপ্রবাহের আনয়ন, তাহা নির্ণয় করা নিতান্তই কঠিন ব্যাপার। দক্ষিণভারতের 
দ্রাবিড়গণ এখন আধ্যধর্মম গ্রহণ করিয়াছেন এবং আর্ধযগণ তাহাদিগকে স্বসম্প্রদায়তুত্ত করিয়া 

লইয়াছেন। বলা বাহুল্য, এখনকার মত দ্রাবিড়গণ তখন কেবলমাত্র দ্গিপভারতেই বসবাস 
করিতেন না, উত্তরতাঁরতেও দ্রাবিড়গণই, কোল প্রভৃতি অন্তান্য অন্-আধ্যগণের সহিত 
আর্ধ্য-পূর্বধুগে বাম করিতেন। সেই জন্যই দ্রাবিড়গণের ভাষার প্রভাব বেদের ভাঁষাঁয় 
সংক্রমিত হইয়াছে দেখা যায়। কিন্তু ভাঁষ বাহ বস্ত বজিয়া ভাষাঁর উপর দ্রাবিডপ্রভাঁব 

সহজে ধর! পড়িয়াছে। বন্ততঃ প্রাচীন আর্ধযসভ্যতার মৌলিক দলিলে অন্-আর্ধাসভ্যতার 
যে ছাপ পড়িয়াছে, তাহাতে মূল দলিলের অক্ষরগুলি দুষ্পাঠ্য হইয়া পড়িঘ়াছে। 

বেদ আ্যগণের সর্ধগ্রাচীন সাহিত্য ও ধর্মগ্রন্থ । কিন্ত বেদের মধ্যে আমরা কোনও 

যুগবিশেষের সভ্যতা দেখিতে পাই না) ব্যাঁসদেব যিনিই হউন না কেন, তিমি কেবলমাত্র 

বেদমনতরমূহ একত্র সংগ্রহ করিয়াছিলেন। কিন্তু এই সংগ্রহই যে সমগ্র, তাহাও স্বীকার 
করিতে পায়! যায় না। হয় ত বহু মন্ত্র ব্যাসদেবের অগোচরেই বিলুপ্ত হইয়া থাঁকিবে। ইহা 
একপ্রকার অবিসংবাদিত সত্য যে, ব্যাদদেবের যুগেই বেদমন্ত্রসূহ রচিত হয় নাই। তবে 
বেদ রচিত হইয়াছিল কোন্ যুগে ও কোন্ দেশে? বেদ রচনা বা বৈদিক সভ্যতা গ্রণয়নের 
দেশ-কাল-নির্ঘয় এখন অসম্ভব বলিলেই হয়। কেন নাঃ আঁমরা জামি, বেদ বিভিন্নদেশীয় 
ও বিভিন্ন-কালীয় খাষিসম্প্রদায়ের নিকট রক্ষিত ছিল। এখনও কোনও বোম উচ্চারণ 
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করিতে হইলে ধষির নাম উল্লেখ করিতে হয়। স্থৃতরাং বেদমন্ত্রমূহে যে সভ্যতার নিদর্শন 

পাওয়া যায়ঃ তাহা এক ধুগেরও নহে, এক দেশেরও নহে, এক সম্প্রদায়েরও নহে। বেদের মধ্যে 

বহু যুগের, বছ স্থানের ও বনু সম্প্রদায়ের বিভিন্ন মত একত্র সংগৃহীত হইয়াছে। কোনও কোনও 

স্থলে মতের বিভিন্নমুখিতা স্গ্রতীয়মাঁন ৷ 

কিন্তু ভারতীয় প্রাচীন সভ্যতা ও ধর্ম্ববিশ্বীসের ইতিহাসে এত জটিলতা! ও বিভিন্নমুখিত। 
বিগ্ভমান থাকিলেও এই সভ্যতার ক্রমবিকাঁশের ইতিহাসে কয়েকটা মৌলিক ও সাম্প্রদায়িক 

উপাদান লক্ষ্য করা যায় এবং সাম্প্রদারিক বৈশিষ্ট্যগুলি অবলম্বন করিলে পরবর্তী যুগের বহু- 
সমপ্রদায়-স্পৃষ্ ধর্মাম্ষ্ঠানপদ্ধতির বিশ্লেষণ স্থুলতঃ সম্ভবপর হইতে পারে। এই সাম্প্রদায়িক 

মৌলিক বৈশিষ্ট্য গুলিকে উপেক্ষা করিয়া! অন্য কোনও উপাঁয়েই তাহা সম্ভবপর হইতে পারে না। 

ন্ৃতরাঁং বঙ্গীয় ধর্মঠাকুরের উপাঁসকগণের ধর্মাহুষ্ঠানপদ্ধতির আলোচনা করিতে হইলেও এ 

প্রাচীন যুগের ধন্মবিশ্বাসের মৌলিক ও সবশ্রদায়িক বৈশিষ্টযসমূহ নির্ণয় করিয়া! দেখিতে হইবে। 
নতুবা কোনও আলোচনাই ভ্রমপ্রমাদশূন্য হইবে না। এই জন্য আমি সর্ধপ্রথমেই অতি 
প্রাচীন যুগ হইতে আরম্ভ করিয়া ভারতীয় ধর্মবিশ্বাসের ইতিহাসে কয়েকটা স্তর-বিন্যাসের 
চেইা করিব, তৎপরে বঙ্গীয় ধর্-সম্প্রদায়ের কথা পাঁড়িব। 

মানুষের একটা মানসিক ধর্ম এই যে, মানুষ সকল বিষয়েরই আদিকথ| জানিবাঁর জন্ত 

ব্যগ্রহয়। কোনও কাধ্য দেখিলে তাহার কারণ জানিবাঁর ইচ্ছা এই মানসিক ধর্মেই ফল। 

এই কারণেই কোনও ঘটনার বিষয় শুনিবামাত্র সেই ঘটনার আদি বৃভান্ত জাঁনিবার জন্য 

আমাদের স্বাভাবিক কৌতুহল জাঁগরিত হয়। কিন্ত সেই আদি বৃত্তান্তের অস্তিত্ব যদি 
আমাদের প্রত্যক্ষগমা না হয়, অথবা তদ্বিষয়ে যদ্দি কোনও পরিষ্ষার প্রমাণ না থাকে, তবে 

সেই সকল বিষয়ে নানাবিধ কল্পনা উপস্থিত হইতে পারে। এই জন্ত আদিম যুগের বে 
মানবজাতির কল্পনাশক্তি প্রচুর ছিল না, তাহারা যে কল্পনাটা ত্বয়ং আবিফাঁর করিতে পাঁরিতেন, 
তাহাতেই তাহাদের মন সর্বতোতাঁবে আচ্ছন্ন হইয়া পড়িত, অন্ত কোনও প্রকাঁর কল্পনা 

তাহাদের মনে স্থান পাইত না। সুতরাং তাহাদের ম্বয়ংআবিফার-করা কল্পনাটাকেই 

তাহারা অত্রান্ত সত্য বলিয়া মনে করিতেন, এবং কেহ তাহার অন্থাঁচরণ করিলে অথবা 

তাহার বিরুদ্ধ মত প্রচার করিলেই ঘোরতর বিবাদের ুত্রপাত হইত এবং তাঁহার ফলে 
রক্তারক্তি অনুষ্ঠিত হইবাঁর পক্ষে কোনও বাঁধা থাকিত না। তখন বহিঃশক্তিরূপ পশুবলের 
পরিমাণ দ্বারা অন্তঃশক্তিরূপ ধর্দমবলের পরিমাণ নির্ণয় চেষ্টায় ঘোর অধর্দের সৃষ্টি হইত। 

কথাটা একটু পরিষ্ার করিয়া বলি। প্রাচীন যুগে মানবের ধর্মবিশ্বাম অন্লাধিক 

কল্পনামূলক অন্ধবিশ্বীসী ( বা 0০£08/19) )এর আকারে প্রকাশ পাঁইত। কিন্ত 

কল্পনাশক্তির বহুদিক্প্রসাঁরিণী অন্তদূষ্টির অভাবে আমর! আমাদের সাধারণ বিচারে যেমন 
ত্রমে পতিত হই, ধর্ম্ববিশ্বীসেও সেই প্রকার ভ্রমের সম্ভাবনা আছে। যে ব্যক্তি অল্প কথ! 
কছে, তাহাকে আমরা অনেক সময় অহঙ্কারী বলিয়া বিশ্বাস করি, অথবা চাঁণক্যের দোহাই দিয়া 

তাহাকে “মূর্খ বলি-__যাবৎ কিঞ্চি্জ তাষতে”। আবার যে অধনর্ণ উত্তমর্ণকে তাহার 
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প্রাপ্য মিটাইয়া দিতে পাষে না, সে কুটিলচরিত্র দুরাত্মা বলিয়া অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বিবেচিত 

হয়। গাছ হইতে পাখী উড়িয়া যাইবার সঙ্গে সুঙ্গে যদি ফলের পতন ঘটে, তাহা হইলে আমরা 

বলি, পাঁখীই ফল ফেলিয়া দিল । এই সকল উদাহরণে মানবের ত্রমগুলি যেমন স্পষ্ট প্রতীয়মান 

হয়, ধর্মবিশ্বীসের ত্রম তত স্পষ্ট হয় না, এবং একবার অশিক্ষিত হৃদয়ে সে বিশ্বাস বন্ধমূল হইলেই 

তাহা প্রবল শক্তিমান অন্ধ বিশ্বাসে পরিণত হয়। তাঁহার উচ্ছেদসাঁধনের জন্য এক দিকে 

যেমন গ্রভৃত-প্রতিভাশাঁলী মনম্বী মহাঁপুরুষের যুগব্যাঁপী সাধনা আবশ্যক হয়, অন্ত দিকে 

সেইরূপ ভিন্নমতাবলহ্বী সম্প্রদায়বিশেষের নৈকট্য দ্বারা ধর্মবিশ্বাসের শিথিলমূলতা সংঘটন দৃষ্ট 

হয়। নতুবা ধর্মমতের পরিবর্তন ঘটে না। 

ভারতে প্রবেশ করিবার পূর্বে বা পরে, অথবা! আফগানিস্থান ও শকস্থানকে ভারতের 

অন্তু ধরিয়া লইলে এ অঞ্চলে বাসকলে, আমাদের আধ্য পূর্বধপুরুষগণের মধ্যে 

একটা বিবাঁদ সংঘটিত হইয়াছিল, যে বিবাদের ফলে এক সম্প্রদায় গিয়াছেন পশ্চিমমুখে 

পারস্তে ও অপর জম্্রদায় আসিয়াছেন পূর্বমুখে আধুনিক ভারতে । সেই বিবাদের মূল 
কারণ- ধর্দবিশ্বীসে মতভেদ । ভারতীয় আঁধ্যগণ যে মত পোষণ করিয়াছিলেন, তাহাতেই 
তাহাদের ভবিষ্যৎ উপনিষদ্ ও দর্শনাদির বীজ নিহিত ছিল দেখা যাঁয়। দৃশ্ঠমান জগৎকে 
তাহারা আত্মীয় ভাঁবিতে পারেন নাই। সাংখ্যদার্শনিক প্রকৃতির আকর্ষণে নিলিপ্ত পুরুষকে 

তাহারা বন্দী করিতে ব্রাঁজি হন নাই। পুরুষকে নিলিপ্ত রাখাই তাহাদের ধর্মবিশ্বাসের 
মূলহত্র। তাই তাহারা বলিলেন,_“এ জগৎটা কিছু নয়।” কিন্তু ইরাণীয়গণ এ কথা 
মানিলেন না । তাহাদের মতে এ জগৎ উপভোগ্য ৷ এই যে ফুল ফুটিতেছে, নদী ছুলিতেছে, 
বায়ু বহিতেছে, ধাতু পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে প্রকৃতির নানাবিধ বুপপরিবর্তন ঘটিতেছে, ইহা 

কি উপভোগ্য নয়? ভারতীয় খষি বলিলেন; “না, ওটা প্রলোভন মাত্র, এ গ্রলোভনে 

ভুলিলেই তোমার বন্দিত্ব অবশ্যত্তাঁবী |” ফলে উন্লয় সম্প্রদায়ের মধ্যে বিবাদ সংঘটিত হইল । 
ছুই সম্প্রদায় পরস্পরের সম্পর্ক ত্যাগ করিলেন। প্রাচীন আধ্যজাতির “দেব-শব এ 
পশ্চিমমুখী ইরাণীয়গণের ভাষায় দেবছেষী দৈত্য শব্ের বাঁচক হইল। আমাদের 'ইন্্ 
তাহাদের এ 'দএব'গণের অন্ততূক্ত হইলেন। আমাদের “অস্থর+ শব্দের অর্থ ছিল “বলবান্, 
বীরধ্যবান্,। এই অর্থে এই শব্ধ খখেদে বরুণাদি দেবতার বিশেষণরূপে ব্যবহৃত আছে। “অন্থু 
শব্দের প্রাণ” অর্থ অতি প্রাচীন। অস্তিত্ববাচী “অস্ঃ ধাতু আমাদের শ্বাসধবনির অনুকরণে 

জাত অতি প্রাচীন ধ্বন্তাতক ধাতু । শ্বাসক্রিয়াই প্রাচীন মানবের নিকট জীবনের পরিচাঁয়ক 
চিহ্ন। নাকে হাত দিয়া ব! সন্দেহের স্থলে তুলা দিয়! দেছে জীবন আছে কি না, তাহা পরীক্ষা 
করিবার পদ্ধতি অতি প্রাচীন। স্থতরাং “অস্, ধাতু ও “অন্তু, শবও অতি প্রাচীন। এই 
অস্ত শব্দের উত্তর “র' প্রত্যয় যোগে “অস্থর শব্দ নিষ্পন্ন হইয়াছে। সুতরাং এই শবের 

মৌলিক অর্থ প্রাণবান্, বা 'শক্তিমান্। এ শক্তি কিন্তু প্রহিক শক্তি বা দৈহিক শক্তি 
আধ্যাত্মিক বা মানসিক শক্তি নহে। তাই এ্রহিক সম্ভোগকামী ইরাণীয়গণ তাহাদের উপাস্য 

দেবতাকে “অসুর বা 'অহুর শবে অভিহিত করিলেন এবং তাহাদের সর্বশ্রেষ্ঠ দেবতা হইলেন 



1. 

'দঅহুরো৷ মজদা” । ভারতীয় আর্ধযগণ কিন্তু 'অন্থুর শষকে “দেবতার শক্র, অর্থাৎ দৈত্য- 

বাচক করিয়া লইবেন এবং সেই কারণে উত্তরকালে একটা নূতন শের স্থটি হইল-_ “হর, । 
ধাতুপ্রত্যয় ছার! এ শব্ধ নিম্পন্ন হয় নাঁ। অন্তান্ঠ আধ্যভাঁষাতেও এ শব্ধ নাই। এশবের 
উৎপত্তি একট! বিশ্বৃতির উপর প্রতিঠিত। এর প্রাচীন “অসুর” শের প্রথম অ-কাঁরটাকে 
নঞখক কল্পনা করিয়া, তাহার বর্ন দ্বারা এই শব্ধ উদ্ভূত হইল এবং আব পর্ধানস্ত আমাদের 
ভাষায় এ শব্ধ সজীব। সে যাহাই হউক, এই শব্ধটা আমাদের প্রাচীন যুগের ধর্শমতবিষয়ে 
সাম্প্রদায়িক বিবাদের সনাতন সাক্ষিত্বরূপে বিদ্যমান । 

বেদে ছুইটী শব্দ আছে।__'ধাত' ও “সত্য”। দৃষ্থমাঁন প্রাকৃতিক জগতের নিয়ামক শদ্ধি 
খত? এবং নৈতিক জগতের নিয়ামক শক্তি 'সত্য” । ইরাণীয়গণ এই ঞত? (বা “অধ, ) শক্তিকে 

দেবতারূপে গ্রহণ করিয়াই ইহার সর্ধশক্তিমন্তা স্বীকার করিলেন । ইহাঁও তাহাদের প্রহিকতাঁর 
আর একটা প্রমাঁণ। এই “অধ? শক্তির তাহার! একটি বিশেষণ দিয়াছেন। তীহাদের এই 

দেবতার নাম “অধবোহিষত+। এই “অযবোহিষত+ দেবতার প্রভাবে চন্ত্র-সুধ্য-গ্রহ-তারা-সমন্থিত 

বিশ্ব স্বনিয়মের বশবর্তী হইয়! অবিরত কাঁধ্য করিতেছে । এই শক্তির প্রভাবেই অগ্নির দাহিকা 
শক্তি ও জলের শৈত্য সম্ভবপর হইয়াছে । এই শক্তি আছে বলিয়াই মেঘ বুষ্টিদান করে। 

ইহারই প্রতাবে খতুগণের ক্রমান্বয়ে আবির্ভাব হয়। এক কথায় সমস্ত জড় জগতের ইহাই 

নিয়ামক শক্তি। পরবর্তী যুগে উহার শক্তি নৈতিক জগতে সংক্রামিত হইয়াছে দেখা যাঁয়। 
হবয়ং “অহুরে! মজ.দরা'ও এই শক্তিগ্রভাবেই শক্তিমান আমাদের "ধর শব্ধ এখন প্রার এই 
শের সমার্থক । কিন্তু মূলে “অধ'দেবতাঁর এ শক্তি ছিল না। ইরাণীয়গণ এই প্রাকৃতিক শক্তির 
বশে যে সত্যতার স্থষ্টি করিয়াছেন, তাঁহার ফলেই আজ পার্সীগণ এই মংসারে সম্ৃদ্ধিশালী। 

আঁর ভাঁরতীয়গণ যে কাঁরণে তীহাদের সহিত বিচ্ছিন্ন হইয়াছেন, তাঁহার ফলেই আজ পর্যস্ত 

তাহার! ভাবপ্রবণ ও আধ্যাত্মিকতাবাদী । 

ভারতে প্রবেশ করিবার পূর্বে, ভারতীয় অন্.আধ্যগণের সহিত তাহাদের সম্পর্ক ঘটিবাঁর 
পূর্ধ্বে আধ্যগণ যে সভ্যতা প্রণয়ন করিয়াছিলেন, তাহারই মধ্যে ছুইটী উপাদান লক্ষ্য কর! 

যাইবে-_-একটা ইরাঁণীয়গণের সভ্যতার সহিত অভিন্ন ও অন্তটী ইরাণীয়গণের সহিত বিরোধের 

হেতুস্বরূপ। ইবাঁধীয় “অষ-শত্তির প্রভাব যে সকল ক্ষেত্রে স্বীকৃত হইয়াছে, আধ্যরত্যত্বার 

সেই সকল উপাদান প্রাগ-ইরাণীয় যুগের, এবং যে সকল উপাদান আধ্যাত্মিক ভাঁবপ্রবণতার 

ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত, তাহাই ভারতীয় বৈদিক ধর্মের বৈশিষ্ট্য । সুতরাং ইন্ত্র-বরুণাদি যে কল 

দেবতার স্তোত্রে ইরাণীয় “অধ ব| “ধাত+শক্তির প্রভাব স্থগ্রতীয়মান, সে সকল স্তোব্র ও তাহা 

দ্বারা উপাশ্ দেবতা পূর্ববুগের। হিক 'অধ-শক্তিতে শক্তিমাঁন্ বরুণ দেবতাই ইরাণীয়গণের 
শ্রেষ্ঠ দেবতা! “*অছরো মজদা”রূপে পরিণত হইয়াছেন বলিয়া আবেস্তাসাহিত্যের পাশ্চাত্য 

পত্ডিতগণ স্বীকার করিয়া থাকেন। ভারতীয় অগ্নিদেবত! ইরাণীয়গণেরও দেবতা ; সুতরাং 
এই সকল দেবদেবীর কল্পনায় বা তাহাদের স্তোন্র রচনায় কোনও ভারতীয় বৈদিক খষির 

নৃতন প্রতিভা নিহিত আছে বলিয়া স্বীকার করা যায় না। ভারতে প্রবেশের পূর্ব হইতেই 
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ধর্শববিশ্বীসের এই সকল উপাদান বৈদ্দিক সাহিত্যে বর্তমান ছিল এবং হয় ত ভারতে প্রবেশের 

পরও কোনও কোনও বৈদিক ধষি সকল গ্রাচীন বিষয়ের পুনরাবৃত্তি দ্বার! কতিপয় বেমমন্ 

রচনাও করিয়া থাকিতে পাঁরেন। কিন্ত তাহাতে ভারতীয় খাষির চিন্তাবৃত্তির বৈশিষ্ট্য ধরা 

পড়ে না। হিংসাঁমূলক যজ্ঞাদির অনুষ্ঠান অবশ্য অতি প্রাচীন যুগ হইতেই চলিয়া অসিচ্তেছে, 

ইরাঁণীয় ঘষে শব্দই তাহার প্রমাণ। কিন্তু ভারতে আসিবার পর বৈদিক যজ্ঞানুষ্ঠানের উদ্দেশ্ত 

ও ব্যাখ্য! ভিন্নভাবে কল্লিত হইয়াছে । এহিক ভোঁগপরায়ণতা বৈদিক হজ্ঞানুষ্ঠানের উদ্দবে্ 

বলিয়া স্বীকৃত হয় নাই। পারত্রিক মঙ্গল সাধনই যজ্ঞাষ্টানের উদ্দেস্ট বলিয়া কল্পিত হইয়াছে। 

এই সকল ধর্মাশুষ্ঠানের মূলে ভারতীয় দর্শনের কয়েকটা মৌলিক সিদ্ধান্ত বা দার্শনিক স্বতঃসিদ্ধ 

ভারতীয় ধন্মবিশ্বাসের অপরিহাধ্য উপাদান ও বীজন্বরূপে নিহিত ছিল বলিয়া বুঝিতে পারা 
যায়। সেগুলি এই £--১। জন্মান্তরবা্, ২। কর্্বাদ, ৩। বেদে বিশ্বাস ও ৪ দেবতায় 

বিশ্বাস। এই চাঁরিটী বিশ্বাস ভাঁরতীয় খষির চিন্তাবৃত্তির অবিচ্ছিন্ন ও অবিচ্ছেগ্ভ উপাদানস্বরূপে 

ভাঁরতীয় চিন্তাধারার বৈশিষ্ট্য সম্পাদন করিয়াছিল। পরবর্তী যুগের ভারতীয় চিন্তাধার! হইতে 

এই সকল উপাদানের বর্জন একেবারে অসম্ভব হইয়া উঠিয়াছিল। ভারতীয় বৈদিক ধধিগণের 

মধ্যে এমন কেহ ছিলেন না, যিনি এই সকল বিষয়ে অবিশ্বাস করিতে পাঁরিতেন। এমন কি, 

এই সকল বিশ্বাসের প্রামাণ্য বিষয়ে কোনও যুক্তিপ্রদর্শন আবশ্যক হয় নাই। সকলেই মাঁনিয়। 
লইয়াছেন-_জন্মান্তর আছে এবং সেই জন্মান্তর পরিব্যাপ্ত করিয়া জীবের কর্মপ্রবাহ চলিতে 

থাকে, এবং কর্মক্ষয়েই মুক্তি বা নিঃশ্রেয়স লাভ সম্ভবপর হয়। পরবর্তী যুগে বেদে বিশ্বাস 
কিয়ংপরিমাণে শিথিল হইলেও একেবারে বিলুপ্ত হয় নাই। এমন কি, ন্যায়শাস্ত্েও বেদকে 
প্রমাণ বলিয়! স্বীকার করা হইয়াছে । দেবতায় বিশ্বাসও কালে কালে হাসপ্রাপ্ত হইয়াছে, 

কিন্তু কোনও কালেই পরিত্যক্ত হয় নাই। একমান্র ক্ষণিক-বাদী চা্বাকদর্শন ব্যতীত 

অন্ত কোনও দর্শনে প্রথম ছুইটা বিশ্বাসের বিরুদ্ধে কোনও সংশয় উখাপিত হয় নাই, এবং 

চীর্বাকদর্শন এ দেশে সম্প্রদায়বিশেষের মধ্যেও বহুকাল সমাদৃত হয় নাই। 
উপরে বিশ্লেষিত চাঁরিটা বিশ্বাসের চতুর্থ টীর প্রতি বৈদিক যুগের শেষভাঁগেই আধ্যগণের 

অনাস্থা হুচিত হইয়াছে বুঝা যাঁয়। এই যুগেই প্রাচীন ইন্দ্রবরণাঁদি দেবগণের গৌরব হ্বাঁস 
পাইতেছিল। বৈদিক খধিগণ বহু দেবতা ত্যাগ করিয়া, একজন অদ্বিতীয় দেবতাকে 

খুজিতেছিলেন। মৌক্ষমূলর গ্রভৃতি পণ্ডিতগণ মনে করেন যে, এই যুগে ইন্্রত অগ্নি, বরুণ 

গ্রভৃতি দেবতা গণের স্তব এরূপভাবে রচিত হুইভ যে, স্ততিপাঠক যখন দেবতাবিশেষের স্তব 
পাঠ করিতেন, তখন তিনি সেই সময়ের জন্য অন্তা্য দেব্তাগণকে সম্পূর্ণরূপে বিস্থৃত হইতেন। 
বছ দেবতা ত্বীকৃত হইলেও তাঁহাদিগের মধ্যে একজনকে বাছিয়! লইয়া, তীহাকেই সর্বোচ্চ 
দেবতা বলিয়া স্বীকার করার পদ্ধতিকে ইংরাজীতে হেনোথিজ.ম্ ([60001071) ) বলে। 

এই মতে সম্প্রদীয়বিশেষের মধ্যে বা কোনও নির্দিষ্ট কালে, নির্দিষ্ট উপলক্ষ্যে কোনও নির্দিষ্ট 
দেবতা সর্ধ্বোচ্চ দেবতা বলিয়া পুজিত হুইতেন। বৈদিক যুগের এই কাঁলকে ধর্ম বিষয়ে 
ুগ্রাস্তর স্থষ্টির পূর্ববসহুচন! বলা যাইতে পারে। বহু দেবতায় বিশ্বাসবান্ সমাজে এই প্রকারে 
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সম্প্রদায়ভেদে একেশ্বরবাদিত্বের পূর্ববলক্ষণ এই কাঁলেই হৃচিত হইয়াছিল। এই কালেই 
আমরা দেখিতে পাই, বৈদিক খধিগণ ক্রমে ক্রমে নিজ: দেবাণের প্রতি আস্থা 
হাঁরাইতেছেন। একজন খষি বলিয়! উঠিলেন ৫ - 

“কট্মে দেবাঁয় হবিষা বিধেম ?” 
কোন্ দেবতার নামে যজ্ঞ উৎহ্ষ্ট হইবে? কাহাকে হবি দান করা হইবে? ইহাই 

খষির সন্দেহ । এই সন্দেহের বশবর্তী ধধি এই জগতের সৃট্টিকর্ত হিরণ্যগর্ভ দেবতাকেই 
সর্বোচ্চ আসন দান করিয়াছেন। এইরূপে বৈদিক খধিসমাজে নানা সম্প্রদায়ের মধ্যে 

পুরুষদেবতা' “বিশ্ব কর্মদেবত1” “ুদ্রদেবতা” “বিষুদেবতা+ প্রভৃতি বহু নৃতন দেবতা উদ্ভূত 
হইয়া! প্রাধান্য লাভ করেন। এইরূপে নুতন নৃতন দেবতা সৃষ্টির প্রবৃত্তিকে প্রাচীন ধর্মবিশ্বাসের 
বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোঁষণ! বলা যাঁয়। ইরাণীয়গণের মত এহিক সুখের হেতুভৃত উপাদানসমূহ 
এ যুগে অনাদৃত হইয়াছে এবং পারত্রিক মুক্তির আকাজ্ষা জাগিয়াছে। একট। বিচার ও 

বিশ্লেষণের যুগ যে এ কালের মন্ত্র গুলিতে প্রকাঁশ পাইতেছে, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই । 

বৈদিক দেবভায় বিশ্বাস সম্পূর্ণরূপে বিলুপ্ত না হইলেও তাহা যে এ যুগে অত্যন্ত ক্ষীণ 
হইয়াছিল, সে বিষয়ে আর কোনও সন্দেহ নাই। বৈদিক খধষির! পূর্বব-যুগ-কল্লিত 
দেবতাঁগণকে সম্পূর্ণভাবে ত্যাগ করিয়া, একেবারে “নিতান্ত নাস্তিক” চার্বাকবাদী হইয়! 
পড়েন নাই বটে, কিন্তু তাহাদের সম্প্রদায়বিশেষের মধ্যে এক প্রকার “আস্তিক শুন্যবাদের, 

বিশ্বান প্রচলিত হইতেছিল দেখা যায়। খণ্েদের নাসদীয় স্থক্তে (১৭১২৯) এইক্নপ 

বিশ্বাসের আভাস পাঁওয়া যাঁয়। দীর্শনিক চিন্তার প্রথম উন্মেষ হিসাবে এই হুক্তটী অত্যন্ত 

মূল্যবান্। এই সুক্ে সৃষ্টির পূর্বধীবন্থা “শূন্য'রূপে পরিকল্পিত হইয়াছে। তখন “সৎ ছিল না, 

অসৎও ছিল না, 'অন্তরীক্ষ' ছিল না, 'আঁকাশ'ও ছিল না। এই প্রপঞ্চ জগতের আবরণ, 

আশ্রয় বা আধার কি ছিল? অতলম্পর্শ জলরাশিই কি ছিল? মৃত্যু ছিলনা, অমৃতও 

ছিল না। দিন ও রাত্রির মধ্যে কোনও প্রভেদ ছিল না। এই সব গছিল-না”র মধ্যে তিনি 

ছিলেন, নিজেই নিজের অবলম্বন ও আশ্রয়। তিনি ব্যতীত আর কিছুই ছিল না। 
তাঁহার উপরে কিছুই ছিল না। অন্ধকাঁর অন্ধকীরেতেই আচ্ছন্ন ছিল। জল ও স্থলে 

কোনও পার্থক্য ছিল না। শূন্য ও অভাবের মধ্যে যিনি গুচ্ছন্ন ছিলেন, তিনিই তপঃপ্রভাঁবে 

হয়ংপ্রকাশ হইয়া আবিভূ্ত হইলেন। তাহার মধ্যে সর্ধপগ্রথমে ইচ্ছা জাগরিত হইল, সেই 
ইচ্ছাতেই মুনিগণের অন্ুসন্ধিৎ্স1! জাগরিত হইয়াছে । তাহারা বুঝিতে পারিয়াছেন যে, 
শৃন্তের মধ্যেই সদ্বস্তর বীজ নিহিত রহিয়াছে। তখন সেই অব্যক্ত তত্বদর্শনের পথে আলোঁক- 
পাত হইল এবং বীজ ও শক্তি উদ্ভূত হইল। নিয়ে আত্মশক্তি ও উর্ধে ইচ্ছাশক্তি প্রকটিত 
হইল। কিন্তু কে জানে এই স্থট্টিরহস্য? দেবতারা নিশ্চয় সৃষ্টির পরে আঁবিভূ্তি হইয়াছেন। 
তবে কে জানে, কেমন করিয়া ও কোন্ বস্ত হইতে এই বিশ্ব্থষ্টি হইয়াছে? হয় ত তিনিই 

জানেন, যিনি এই বিশ্ব স্থষ্টি করিয়াছেন। কিন্ত তিনিই যে ত্ৃষ্টি করিয়াছেন, তাহারই 
বা প্রমাণ কি? আব তিনিই যে জানেন, তাঁহারই বা প্রমাণ কি? 
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“দেবতারা নিশ্চয় স্্টর পরে আবিভূতি হইয়াছেন। তাহারা এই বিশ্ব সৃষ্টি করেন নাই। 

তাহারা অনাদিও নহেন্ অনস্তও নহেন।--এই সকল মতবাদ যে সমাজে প্রচলিত 

ও প্রচারিত হয়, সে সমাজ যে দেবতার প্রতি আস্থা হাঁরাইয়াছে, সে বিষয়ে সন্দেহ কি? 

বহ পরবর্তী যুগে বৌদ্ধ দর্শনে দেবতার প্রতি এই অনাস্থা পূর্ণ পরিণতি দেখা যায়, এবং বৌদ্ধ 

সম্পরদায়বিশেষের মধ্যে শূন্যবাদ প্রচারিত হয় । 

এই যুগে যখন আর্য খধিগণের মধ্যে “দেবতায় বিশ্বাস” টলটলায়মান, সেই যুগে তাহাদের 

ধর্মবিশ্বাস বিষয়ে আরও অনেক পরিবর্তন লক্ষ্য কর! যায়। দেখা যায়, বৈদিক যজ্ঞানুষ্ঠানের 

দ্বারা ইন্্রত্ব লাভের প্রলোভন কমিয়াছে। প্রাচীন নরবলিগ্রথার নিদর্শনশ্বরূপ শুনঃশেফের 
আখ্যান অনাদৃত হইয়াছে। ব্রাক্ঘণের উপর স্থানে স্থানে ন্ষত্রিয়ের প্রাধান্য দেখা দিয়াছে । 

পরবর্তী উপনিষদের যুগে ক্ষত্রিয়ের প্রাধান্য সুপরিলক্ষিত হয়। কেবল যে বিশ্বামিত্র ধাষি 

বন্ষধিত্ব লাভ করিয়াছেন ও সারা জীবন বশিষ্ঠের সহিত কলহ করিয়৷ কাটাইয়াছেন, তাহা 

নহে। বহু স্থলেই ক্ষত্রিয়গণ পুরোহিতের কর্ম করিয়াছেন, এবং অনেক ক্ষত্রিয় রাজার 
নিকট ব্রাহ্মণগণ তন্বজিজ্ঞান্ হইয়াছেন। অশ্বপতি কৈকেয়, কাঁশীরাঁজ অজাতশক্র, গ্রাবাহণ 

জৈবলি, বণবিষ্ঠাকুশল সনৎকুমার; চিত্র গঙ্গায়নি, রাঁজধি জনক প্রভৃতি বহু ক্ষত্রিয় রাজা 
ব্রাঙ্মণগণকে তত্বজ্ঞান বিষয়ে উপদেশ দিয়াছেন। ইহাঁর অব্যবহিত পরবর্তী যুগেই হউক; 
আর এই যুগেই হউক, পরশুরাম ভার্গব প্রমুখ ত্রাঙ্গণগণ ক্ষত্রিয়ের বিরদ্ধে যুদ্ধঘোষণা 
করিয়াছেন। এই যুগে বা ইহাঁরই অব্যবহিত পরবত্তী যুগে আভীরবংশোভ্তব ক্ষত্রিয় নৃপতি 
শ্রক্ণ ব্রাঙ্গণ-ক্ষত্রিয়ের বিবাঁদভঞ্জন দ্বারা সমগ্র ভারতে এক ধর্শরাজ্য স্থাপনের চেষ্টা 

করিয়াছিলেন বলিয়া অনেক চিন্তাশীল মনম্বী অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন। ব্রাঙ্গণসস্তান 

অস্বথাম! এই বুগে হীন কর্ণের জন্ত ক্ষতিয়ের নিকট শান্তি লাভ করিয়াছেন । ্রাঙ্গণ দ্রোণাচাধ্য 
পাঁগুবগণের শন্ত্রশিক্ষকরূপে পূজিত ও সন্মানিত হইলেও হীনকুলোদ্তব নিষাঁদনন্দন এক- 
লব্যের আখ্যাঁনে নিন্দিত হইয়াছেন। ক্ষত্রিয় নৃপতি শ্রীকৃষ্ণ বৈদিক বিষুদেবতাঁর অবতার- 
রূপে পূজিত হইয়াছেন। ইনি এক দিকে যেমন ক্রোধোন্সত্ত ব্রাক্ষণের পদচিহ্ন বক্ষে ধারণ 
করিয়া সনাতন কালের মানবের নিকট ধর্ম ব্রাঙ্ষণের ধর্মহীনতাঁর পরিচয় গদান করিয়াছেন, 

অপর পক্ষে সেইরূপ ব্রাঙ্মণপরিত্যক্ত শুদ্র ও চগ্ডালের মালিন্ত মোচন করিয়া, তাহাদিগকে 

সবক্রোড়ের শীতল ছায়া দান করিয়াছেন। এইরূপে বৈদিক যুগের সেই কৃুর্যযরূপী ত্রিবিক্রম 

বিষুই শ্ররুষ্ণরূপে রূপান্তরিত হইয়! আ-চগ্ডাল আধ্য-কৃষ্টিতৃক্ত জাতিনকলকে একত্র সম্মিলিত 
করিয়া, সমগ্র ভারতে এক অখণ্ড ধর্নরাজ্য স্থাপন করিয়াছেন। এইক্ধপে যুগে যুগে 
আধ্য ও অনাধ্য সম্প্রদায়ের মধ্যে শুভমিলন সংঘটিত হইয়াছে, 

ইহাঁর পরেই হউক আর পূর্কেই হউক আর এই কাঁলেই হউক, ভারতীয় আধ্য ও অনার্ধ্য 
জাতি ও সম্প্রদায়সমূহের মধ্যে আর একবার আপোধমীমাংসা দ্বারা মিলনের চেষ্টা স্থপরিস্ফুট 1 
পশ্চিমে ভূমধ্যসাগর হইতে পূর্বে প্রশান্ত মহাসাগর পর্যন্ত সমস্ত ভূভাগে অতি আদিম 
মানবজাতির মধ্যে লিঙ্গদেবত। নামক এক দেবতার একাধিপত্য দেখা যাঁয়। হষ্টি-মন্্রে 
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দেবতারূপে এই দেবতার অর্চনা অতি আদিম যুগ হইতে আদিম ধরণে হইয়া আসিতেছিল। 
বৈদিক রুদ্রদেবতার সহিত এই দেবতা মিশাইয়া, এক সর্বশ্রেষ্ঠ ত্যাগের দনেবতা হ্যি করিয়া) 

আর্ধা ও অনার্ধা ভারতবাসিগণ তাহার চরণতলে সমবেত হইয়াছে । কি কবি, কি দার্শনিক, 
কি ভাবুক, সকলেই এই দেবতাকে সর্বশ্রে্ঠ দেবতা অর্থাৎ ঈশ্বররূপে গ্রহণ করিয়াছেন। 
অশিক্ষিত ও অল্লশিক্ষিত অনাধ্যগণের নিকট ইনিই “মহাদেব এবং জেই চিন্তার প্রভাবে 

আধ্যগণের মধ্যেও তিনি “মহেষ্বর' | স্য্টির দেবতা “প্রজাপতি? বা 'বন্ধা এই দেবতার 

অঙ্গীভূত হইলেন। ইনিই মঙ্গলময় শিবদ্েবতা বলিয়। গণ্য হইলেন। বৈদিক ইন্দ্রাদি 
দেবতা ও অন্তান্য ভোগের দেবত! ভারতবাসীর "স্বর্গ, হইতে পদচ্যুত হইলেন। এবং এই সঙ্গে 
শক্তিদ্বেবতীরপে নানা স্ত্রীদেবতা ভারতীয় দেবতাঁগণের সহিত মিশিতে লাগিলেন। দ্রাবিড় 

'মন্শান্মা”, শীতলাম্মা” প্রভৃতি দেবতা এবং 'নাগ'দেবতা৷ ভারতে পৃজিত হইতে লাগিলেন। 

বৈদিক দেবতারা বিদায় গ্রহণ না কবিলেও বিদা।য়র পথে দাড়াইলেন। এমন সময় বৌদ্ধ ও 
জৈনধর্ম্ম পূর্বভারতে বৈদিক ধর্ম ও বৈদিক যজ্ঞানুষ্ঠানের বিরুদ্ধে মাথা তুলিয়া ঈীড়াইল। 

অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ ও মগধ গুভূতি প্রাচ্য দেশ পূর্বেবে আধ্ধ্যকষ্টির বহিতূন্ত ছিল এবং 
উত্তর কালে এই সকল দেশ আধ্যাবর্তের অন্ততৃক্তি ও আর্ধ্যসভ্যতায় নবদীক্ষিত হইয়াছে । 

কিন্ত আঁধ্যমভ্যতাঁয় নবদীক্ষিত এই অনাধ্যগণ মধ্যদেশবাঁসী বৈদিক আধ্যগণ কর্তৃক বহু কাল 

অবজ্ঞাত হইয়াছে । তাহাদিগের শাস্ত্র অঙ্গসারে এ দেশে পদার্পণ করিলে সেই অপরাধে 

নিষ্ঠাবান্ আধ্যকে প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয়। শুধু তাহাই নহে, এ দেশের ভাঁষাগুলিও আধ্যগণের 
নিকট বরাবর অবজ্ঞাত হইয়াছে । অতি গ্রাচীনকাঁলে একবার “হে অবয়ঃ” স্থানে “হে অলয়ঃ* 

এই প্রাচ্যদেশের উচ্চারণ আধ্যগণের মন্ত্র দূষিত করিয়াছিল বলিয়া প্রসি্ধি আছে। 

মধ্যযুগের নাটকাদিতেও মাঁগধী ভা চোঁর, লম্পট, ধীবর, ভূত্য প্রভৃতি »্বজ্ঞাত পানের ভাষা 

বলিয়! নির্দিষ্ট ুইয়াছে। এক কথায় বছিতে গেলে, প্রাচ্দেশবাসী অনাধ্যগণ আরধ্যকৃষ্টিতৃক্ 

হইয়াঁও আরধ্যসভ্যতাঁর সর্ববিধ অধিকাঁর হইতে বঞ্চিত ছিল। কিন্তু তথাপি এই প্রাচ্যদেশ- 

বাঁসিগণ ভক্তিসহকাঁরে আর্যসভ্যতা ও আধ্যসভ্যতাঁর সহিত আগত সংস্কৃত ভাষাকে 

যথাযোগ্য সম্মান প্রদর্শন করিয়াছে । আর্ধ্যসভ্যতার আদর্শে প্রাচ্ভাষারও সংস্কার 

হইয়াছে । . মিথিলার বদান্ নৃুপতি জনকের আশ্রয়ে অসংখ্য উপনিষদ্গ্রন্থ রচিত হইয়াছে । 

নানাঁদিগ দেশ হইতে চিন্তাশীল খধিগণ জনকের রাজসভায় সমবেত হইয়াছেন। এই সকল 

সম্মানার্ অতিথির অভ্যর্থনা ও পুরস্কারের জন্ত জনকের রাজকোষ মুক্ত ছিল। পূর্ব ও 

পশ্চিমের গুভ মিলনে জনকের রাজধানী পুণ্যভূমি বলিয়া পরিগণিত হইয়াছিল। প্রাচীন 

কাঁলের মিথিলাঁকে এই হিসাবে আর্ধ্যসভাতার একটা বড় বিশ্ববিদ্যালয় বলা যায়। কিন্তু এই 

দানশীল রাজধির তিরোধাঁনের পর হইতে তাহার সেই পুণ্যতূমির অধিবাঁসিগণ অনাধ্য বলিয়া 
অনাদৃত হইতে থাকে । প্রেম যেমন বিশ্ববিজয়ী, অবজ্ঞাও সেইরূপ মানবের অস্তঃকরণে 

বিদ্বেববহ্ধি আলিয়া! তুলে। যে প্রাচ্যঙ্দেশবাসী এত কাঁল আর্্যসভ্যতার একান্ত ভক্ত ছিল, 

তাহারই অস্তঃকরণে আর্ধাবিদ্বেষ ধূমায়মান হইতে লাঁগিল। কিন্তু ধৃমায়মান অগ্নি চিরকাল 
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ধূমীয়মান থাকে না। এক দিন না এক দিন জলিদ়া উঠিবেই। যখন অশিক্ষিত গ্রাচয 
জনসাধারণের মনের মধ্যে এই ভাবে আর্ধ্যবিদ্বেষ জাগিয়৷ উঠিতেছে, তখন হয় ত তাহাদের 
মধ্যে অনেকেই আধ্যসভ্যতাঃ আধ্যধর্দ ও বৈদ্দিক জজ্ঞান্ষ্ঠীনের দৌঁাহুসন্ধানে ব্যাপৃত 
ছিল। কিন্তু তাহাদের সে ক্ষীণ কণ্ঠন্বর হয় ত কেহ শুনিতে পায় নাই, অথবা হয় ত বহু কাল 

আধ্যগণ তাহাদের বিরুদ্ধ মতকে উপেক্ষা করিয়াছেন। এমন সময় প্রাচ্ভূমিতে এক মহামনশ্ী 

মহাপুরুষ গ্রাদৃভূত হইলেন )-ইহাঁর নাম মহাবীর স্বামী। ইনি হিংসামূলক বৈদিক 
স্জানুষ্টানের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করিলেন। ইনি প্রচার করিলেন, হিংসা 

অধন্্য অহিংসাই পরম ধর্ম। হিংসামূলক বৈদিক ঝজ্তা্ঠটান ধশ্বাকর্মা নহে, 

অধর্মা; পুণ্য নহে, পাঁপ। ফলে, প্রাচ্দেশে বৈদিক যজ্ঞানুষ্ঠানের বিরুদ্ধে জনমত 

প্রবল হইয়! উঠিল । এত কাল যাহারা মুখ ফুটিয়া আধ্যবিদ্বেষ গ্রকাশ করিতে পারে নাই, 
তাহারা যুক্তকণ্ঠে অহিংসামন্ত্র প্রচার করিতে লাঁগিল। কিছু কাল পরে আর একজন 
মহাপুরুষের আবির্ভাব হইল । ইনি কেবলমাত্র অহিংসীমন্ত্র গ্রহণ করিয়াই সন্তষ্ট থাকিতে 

পাঁরিলেন না” বৈদ্দিক কর্মমার্গেরও দোষ আবিষ্কার করিলেন এবং প্রচার করিলেন যে, 
জ্ঞানমার্গই মোক্ষলাভের একমাত্র উপাঁয়। জীব, নানা জীবদেছের ভিতর দিয়া অল্নে অল্পে 

জ্ঞান সয় করে এবং বহু জন্মের পর বুদ্ধত্ব ও সম্যক্ বুদ্ধত্ব লাভ করে। ধিনি সম্যক্ সম্ুদ্ধ,তিনিই 
এই জরাব্যাধিমৃত্যু-সঙ্ষুলিত মর্ত্যভূমে মানবের মুক্তির পথ নির্দেশ করিতে পাঁরেন। যে ভণ্ড 
পুরোহিতগণ যজমাঁনকে জ্ঞান্গুানে ব্রতী করে এবং পরকালে স্বর্গলাতের প্রলোভন দেখায় 
তাহার! নিজেরাই অন্ধ; পরকে পথ দেখাইবে কেমন করিয়া? যজ্জে পশুব্ধ করিলে যদি সেই 
পশুর ন্বর্গলাভ ঘটে, তবে কেন পুরোহিত, ঘজ্ঞে পিতৃবধ করিয়া তাহার পিতৃদেবকে স্বর্গে 
প্রেরণ করে না? বজ্ঞামুষ্ঠান্র ফলে যজমান যে স্বর্গলাঁভ করিবে বলিয়া! পুরোহিত তাহাকে 
্রলুন্ধ করে, সে স্বর্গ কি পুরোহিত দেখিয়াছে? দেবতা ও পুণ্যাত্বাদিগের বিলাসভূমি এই 
্ব্গনামক দেশ কি তাহাদের স্বকপোঁলকল্পিত আকাঁশকুস্থম নয়? তাহাদের এই সমস্ত 
কণ্ম কেবলমাত্র জীবিকা অর্জনের প্রবঞ্চনামূলক উপায়মাঁজ। যে যজমাঁন পুরোহিতকে বত 
দক্ষিণা দাঁন করিতে পারে, পুরোহিত তাহারই প্রশংসায় মুক্তক্ঠ। সর্বত্যাগী রাজকুমার 
মিদধার্থের এই জ্ঞানবাদ বুনধধন্্র নাঁমে সর্বদেশে সমাদৃত হইল। বৈদিক যজ্ঞ আর্ধ্যভূমিতে 
বহু কাল অনুষ্ঠিত হইল না। বুদ্ধধর্ম্ের বিজয়নিশান দেশে দেশে উ্টীন হইল। আধ্যধর্শের 
পুণ্যপ্রভাব কালিমাকলুধিত হইল। আধ্য ধাধিগণের চিন্তাগ্রবাহের গতি ফিরিয়া! গেল। 

কয়েক শতাবীর জস্য আধ্যধর্ম একগ্রকার বিলুপ্ত হইয়া গেল। 

এইরূপে বৌদ্ধধর্মের প্লাবনে যথন ব্রাঙ্গণ্যধর্ম ও বৈদ্দিক বজ্জানুষ্ঠান নিমগ্ন হইল, তখন 
এই প্রাচীন আধ্যধর্শের যে দুর্দশা! সংঘটিত হইয়াছিল, তাহা বর্ণনাতীত। পরশুরাম ভার্গবেনর 

হস্তে এই পৃথিবী একুশ বার ক্ষত্রিয়শৃদ্ত হইয়াছিল বলিয়া কিংবদন্তী প্রচলিত আছে। কিন্তু 

পরশুরামের যুগ পৌরাণিক যুগ অর্থাৎ এই যুগের ইতিহাস অর্ধপুরাঁণ, অর্ধ ইতিহাস ;- প্রবল 
বৌদ্ধ নৃপতি বর্তৃ্ষ পীষগুস্থানীয় ব্রা্দধ্য-ধন্মীর নির্যাতন পৌরাণিক্ষ যুগে ন্যায় অলীক্ষ 



॥% 

কাহিনী নহে। অগ্থিংস্বাবাদী বৌদ্ধ নৃপতির করাল হিংসাঁর কবলে আধ্যাবর্ত য়ে কত একুশ 

বার ব্রাঙ্ধণ্য-ধর্দি-শূন্য হইয়াছিল, ইতিহাস তাঁহার ইয়ত্তা করিতে পারে না। কিন্তু তাহাতেও 

্রাঙ্গণ্যধর্থবের উচ্ছেদ সীধন হয় নাই। শত নির্ধ্যাতনেও ত্রাঙ্গণ্যধর্্ম টিকিয়া আঁছে। অন্যুন 

সহম্র বৎসর কাল নিধ্যইতন সহ্ করিয়া ত্রাক্ষণ্যধন্ম আঁবাঁর মাথা তুলিয়াছে বটে, কিন্ত 

্রাঙ্গণ্যধর্মের অঙ্গে এই নিদারুণ অস্ত্রোপচারের ফলে ইহার সর্বাঙ্গে যে পরিবর্তন সংঘটিত 

হইয়াছে, তাহাঁর ফল নানা! আকারে ভারতবর্ষের সমাজ ও ধর্শে দেখা দিয়াছে। ফলতঃ 

দশ শতাবী ব্যনপিয়। বৌদ্ধনির্ধ্যাতনের ফলে যে হিন্দুধর্ম বা ত্রাহ্ষণ্যধর্্ম ভারতবর্ষে টিকিয়া রহিল, 
তাছাকে অর্দবৌদ্বধর্ম বল! যায়। এই সংস্কারের পর হিন্দুধর্ম বা ত্রাহ্গণ্যধর্মে শাক্যসিংহ 

বিষ্কুর নবম অবতার বলিয়া! পরিগৃহীত হইয়াছেন। এই কালের ব্রা্গণ্যধর্মে অহিংসাবাদের 

ঘোরতর প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। বৈদিক যুগে সৌমলতানিশ্পেষিত সুরা যদিও ব্রাহ্ষণগণের 

নিকট দেবছুলভ পানীয় বলিয়া পরিগণিত ছিল, তথাপি এ যুগে স্থরা ব্রাহ্মণের অল্পৃষ্ত হইয়াছে। 

বৈদিক যুগে যজ্ঞে উৎস্ষ্ট মাংস ব্রাঙ্গণের সুখাদ্য বলিয়া পরিগণিত থাকিলেও এ যুগে মাংসমান্ধ 
ব্রাহ্মণের অন্পৃশ্ঠ হইয়াছে । কিন্তু কালক্রমে আঁবাঁর দেশতেদে কোনও কোনও জীবের মাংস 
ব্রাঙ্ধণের খাগ্য বলিয়া গ্রচলিত হইয়াছে, কিন্তু কোনও কোনও জীবের মাংস সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ 

হইয়াছে। দাক্ষিণাত্যের ব্রাক্ষণগণ এ কাল পধ্যস্ত নিরাঁমিষাঁণী। মাঁদ্রাঁজবাসী ব্রাহ্মণের 
হোটেলে চর্বব চুদ্তঃ লেহা পেয় নানাবিধ নিরামিষ খাগ্যের একত্র সমাবেশ দেখিতে পাওয়া যাঁয়, 

কিন্ত কোনওরূপ মাংস সে হোটেলের চতুঃসীমানার মধ্যে গ্রবেশ করিতে পারে না। ব্রাহ্ষণা্ি 

উচ্চ বর্ণের পুরুষের সহিত ক্ষত্রিয়াদি নিয়বর্ণীয়া কন্যার বিবাহ শান্্ীচমোদিত ছিল। 
অহিংসাবাদীর হিংসাঁর ভয়ে বিবাহপদ্ধতিতেও সঙ্বীর্তা আসিয়া! পড়িল ।* ব্রাহ্মণের বিবাহ 

ব্রাহ্মণের মধ্যে, ক্ষত্রিয়ের বিবাহ ক্ষত্রির়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ হইল । এই কারণেই দূরদেশে বিবাহ 
নিষিদ্ধ হইল। এখন আর ভারতভূমির যে কোনও অঞ্চলের ত্রাঙ্গণপুত্র অন্য যে কোনও 

অঞ্চলের ব্রাঙ্মণকগ্ার পাঁণিগ্রহণ করিতে পারে না। পূর্বের গোত্রমাত্রের উল্লেখ করিয়া 

ব্রাহ্মণের পরিচয় হইত, এক্ষণে বাসস্থানের উল্লেখ অপবিহীর্ধয হইয়া উঠিল। তা ছাড়া আধ্য- 

কন্তার বিবাহের বয়স ভয়।নক ভাবে কমিয়া আসিল। পূর্ববকাঁলীন স্বয়ন্বরপ্রথায় পঞ্চবিংশতি- 

বর্ষীয়র বিবাহ স্তৃসিপ্ধ ছিল। এ কালে অষ্টবর্ষীয়াকে পাত্রস্থ করিলে গৌরীদ্ানের পুণ্য ঘোষিত 

হইল। কারণ, কন্যার বয়ম বেশী হইলেই অহিংসাবাদীরা তাহাকে চুরি করিয়া ভিক্ষুণী- 
শেনতুক্ত করিয়া দিবে--এই আতঙ্কে আর্ধ্যতূমি আতঙ্কিত হইল । অভিন্ন কারণে আর্ষ্য- 
নারীদিগের মধ্যে অবরোধপ্রথা প্রচলিত হইল। এইরূপে আর্ধ্যসমাঁজ নান। আকারে 

পরিবন্তিত হুইয়! গেল। এই পরিবর্তনের মধ্যে কোন্টী আর্ধ্যপন্ধতি, কোন্টী অনা্ধ্যপদ্ধতি। 
কোন্তী বা রোস্ধপন্ধতি, তাহা নির্ণয় করা একপ্রকার অসম্ভব হইয়া উঠিল। 

কিন্তু এই সকল্গ পরিবর্তনের মধ্যে বৌদ্ধধর্ম ও ঠিক থাকিল না। বৌদ্ধধর্ম ও বৌদ্ধ 
সমাজেরও আমুল সংঙ্কার সংঘটিত হইল। “অহিংসা পরম ধর্ম্ঃ,_-ইহা! যে ধর্মের মূলনীতি 
কিয়, সেই ধর্ম ছিংমা নিগ্বেমে কলুদিত হইয়া উঠি। শাঁক্যসিংছেৰ অহিংসামন্ত, ভারতবর্ষ 
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ত্যাগ করিয়া সিংহল দ্বীপে আশ্রয় পাইল এবং সিংহলীয় বৌদ্ধধর্ম “হীনযানি” নামে উপেক্ষিত 

ও অনাদৃত হইল। তান্ত্রিক প্রভাবে প্রভাবাগ্িত পঞ্চমকারাত্মক হিংসার বৌদ্ধ “মহাঁধানি” 

নাঁমে সমাদৃত হইল। ব্রা্গণ্য ধর্মের কুসংস্কার বর্জন করিয়া যে সংস্কারমুক্ত বৌদ্ধ ধর্থের 

প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল, তাহা নান! কুসংস্কীরে পরিপূর্ণ হইয়৷ উঠিল। কুসংস্কারের অন্ধকার 

ভেদ করিয়া যে ধর্ম বিমল জ্ঞাঁনমার্গে মুক্তির অগ্বেষণ করিয়াছিল, তাহার জ্ঞানমন্্ 

অলৌকিক কাঁধ্য সম্পাদনে সমর্থ ইন্দ্রজালের নামান্তর হইয়। উঠিল। এই আড়াই অক্ষরের 
'জাঁন। নব্য বৌদ্ধ নাথসম্প্রদায়ের মধ্যে অদ্ভুত প্রতিষ্ঠা অর্জন করিয়াছে, এবং অচিন্ত্যপূর্বব 

দুর্নীতির গ্শ্রয় দিয়াছে ও বজ্যানসম্প্রদায়ের মধ্যে অশ্লীল সাঁধনা-পদ্ধতির প্রচার করিয়াছে । 

বুদ্ধদেব ও শিব হিমাঁলয়-প্রত্যন্ত-দেশবাসী তান্ত্রিক সাঁধকরূপে মহাচীন অন্তরে বর্ণিত হইয়াছেন। 

এই সকল পরিবর্তনের মধ্যে কি বৌদ্ধ ধর্মের কোনও মৌলিক উপাদান খজিয়! পাওয়া যাঁয়? 
না, সেই বিষয়ে গবেষণা করিয়া মানবের জ্ঞানভাগ্ডারে কোনও প্রকৃত তথ্য সংগ্রহ সম্ভব ? 

কখনই নহে। বরং ভারতবর্ধ, তিব্বত, চীন প্রভৃতি দেশের কোন্ কোন্ ধর্মের সংস্পর্শে 

বৌদ্ধধর্মের এইরূপ সর্ধধ্বংসী পরিণাম সংঘটিত হইয়াছে, সে বিষয়ে পণ্ডিতগণের আলোচন৷ 

নিবদ্ধ হইলে, প্রাচ'ন ভারতের অন্ধকাঁর ইতিহাসে আলোকপাত হইতে পাঁরে। 

ব্োহিভদেবভা। 

হ্রধ্য উদয়কাঁলে তাত্রবর্ণ বলিয়া বৈদিক সাহিত্যে স্থানে স্থানে সুর্যের নাম 

'ল্লোহিতি'। ইনি শ্রেষ্ঠ দেবতা, ইনি গ্াবাপৃথিবী সৃষ্টি করিয়াছেন, ইনি যজ্ঞকর্মে সিদ্ধি 
দন করেন, ইহা! হইতেই যজ্ঞ উদ্ভূত হইয়াছে, ইনি বস্ত্ের স্তাঁয় তুবনসমূহকে পবিধান করিয়া 
্রচ্ছন্ন থাকেন, ইনি জলে অন্তরিত অর্থের উত্থাপনে সহায়, ইনি বিদ্বান্ ব্রাক্ষণকে জয় করেন, 

যিনি ব্রন্ধজ্ঞানে অধিকারী ( 'ত্রহ্গজ্য? ), তাহার পাশ ক্ষয় করিয়া ইনি তাহাকে যুক্ত করেন। 
তাহার নামে প্রসিদ্ধ বেদমন্ত্রসমূহ ধনোদ্ধার, রাষ্ট্রোদ্ধার, যজ্ঞসিদ্ধিঃ সলিলগণ, শক্রজয় প্রভৃতি 
উদ্দেস্টে প্রযুক্ত হইয়া! থাকে । ইহীর সাতটা অঙ্বের (বা সহত্্র অথবা সহত্র এবং সপ্ত অশ্বের ) 
মধ্যে শ্রেষ্ট অর্বটার নাম রোহিতাশ্ব। ইহার সারথি “অরুণ” এই সকল মন্ত্রের মধ্যে উল্লিখিত 
হন নাই, বরং রোহিতদেবতা স্বয়ং ন্সঞ্পর্শণ নামে অভিহিত হইয়াছেন। সায়ণাচার্য্য 
এ-সকল মন্ত্রে ব্যাথ/1 করেন নাই, সমগ্র সুক্তের জন্য কেবলমাত্র একটী করিয়। ভূমিকা 
লিখিয়াছেন। তাহার এই ভূমিকাগুলি, মূল মন্ত্রগুলি ও কতকগুলি অনুবাদ হইতে 
আমাদিগকে এই দেঁবতী'র বিষয় অবগত হইতে হয়। অর্ববেদসংহিতাঁর ত্রয়োদশ কাণ্ডে 
প্রথম চারিটা সুক্তে এই রোহিতদেবতাঁবিষয়ক মন্ত্রগুলি একত্র পাওয়া যাঁয়। এগুলি ষষ্ঠ 
পর্যায় সুক্ষের অন্তর্গত। এই হুক্তগুলির বিষয়ে সায়ণাঁচার্য্ের ভূমিকা হইতে জানা যায় যে, 
এগুলি রোহিতদেবতাক সুক্ত। “রোহিত কোনও দেবতার. নাম। উদয়কালীন ুরধ্যই এই 
দেবতার আত্মান্বরপ। অর্থকাম ব্যক্তি ন্সান করিয়া উপবেশনপূর্ববক “দেহি বাজিন্ 
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ইত্যাদি বিংশতি খক্ দ্বার, উদয়কালীন আদিত্যের পূজা করিবে। ভাহাঁর ফল দ্রবিণো- 

খাঁপন। তৈততিরীয় ত্রান্গণ ও কৌশীতবী ব্রা্মণেও এই মন্গুলি উদ্ধত হইয়াছে । কৌশীতকী 
( ৯৯1৪) ব্রাঙ্মণে উক্ত হইয়াছে যে, কৃর্ধযগ্রহণকাঁলে এবং নৌকাঁডুবির প্রতিষেধক মন্ত্ররূপে 
এই মন্তগুলির প্রয়োগ হয়। 

উদ্দেহি বাজিন্ যো অপ্গা, অস্ত 
ইদং বাষ্ট্ং প্রবিশ সনৃতাবৎ | 
যো৷ রোহিতো বিশ্বমিদং জজান 

স ত্বা বাষ্রীয় স্ভৃতং বিভ্তু॥_-অথর্বসংহিতা, ১৩।১১। 

হে জলরাশিমধ্যে অন্তহিত বাঁজিন্! তুমি উঠিয়া আইস, এবং সুবৃত ( গ্রাক্কৃতিক 

খত-শক্তির প্রভাবে গ্রভাঁব- ) বান্ হইয়া এই রাষ্ট্রে প্রবেশ কর। যে রোহিতদেবতা এই বিশ্ব 

উৎপন্ন করিয়াছেন, তিনিই তোমাকে স্থরক্ষিত-ভাবে রক্ষা করিয়া এই রাষ্ট্রে লইয়া আনুন । 
অথর্ববেদসংহিতাঁর যে চারিটী সুক্তে রোঁহিতদেবতাঁর বর্ণনা আছে, তাঁহার আরস্ত এই 

মঙ্্ে। এই মন্ত্রে অতি প্রাচীন ধতশক্তির প্রভাব স্বীকৃত হইয়াছে । উপরে যে আক্ষরিক অনুবাদ 
দওয়া হইল, তাহা হইতে বুঝা যায় যে, এই মন্ত্রী জলমগ্ন সম্পত্তির উদ্ধারকল্পে প্রযুক্ত হইতেছে 
এবং রোহিতদেবতীকে সেই কর্মের সাহাধ্যার্থ আহ্বান করা হইতেছে। সায়ণাচাধ্য ও 

যাঙ্ক এ সুক্তগুলির ব্যাখ্যা করেন নাই। সেই জন্য হব,ইট্নীর তর্ভমা আড়ষ্ট হইয়া পড়িয়!ছে। 
কিন্তু রোহিতদেবতা যে হু্যদদেবতা, তাহা সায়ণাঁচার্যের ভূমিকায় পরিস্টুট। তৈত্তিরীয় ও 
কৌশীতকী ব্রাঙ্গণে এই মন্ত্রগুলি যে নৌকাঁডুবিকাঁলে এবং সুর্য গ্রহণকাঁলে গেয়, তাঁহাও 
নির্দিষ্ট হইয়াছে | সৃরয্যদ্েব উদয়কালে এবং অন্তগমনকাঁলে লোহিতবর্ণ | সেই জন্য প্রাচীন 

যুগের খতশক্তিতে বিশ্বাসী খষি কল্পনা করিয়াছেন যে, এই দেবতা সন্ধ্যাবেলা সমুদ্রে ডুবিয়া 

প্রাতঃকালে উঠিয়া আসেন খতশক্তির প্রভাবে ; এবং সেই জন্য জলমগ্ন ধনসম্পত্তির উদ্ধারে 

ইনিই শক্তিমান দেবতা । নিম্নলিখিত মন্্রটাতে দেখা যায়, ইনি অর্ণৰ হইতে আকাশে আরোহণ 
করিয়া সকল দিকে উচ্চ স্থানসমূহ ( রহঃ) পরিব্যাপ্ত করিয়া থাকেন। 

রোহিতে৷ দিবমারুহন্ মহতঃ পরি অর্ণবা্। 
সর্বা ক্ুরোহ রোহিতো। রুহ: ॥-__অর্থবসংহিতাঃ ১৩।১২৬ 1 

এই দেবতা ্বর্গপ্রাপ্তি, পৃথিবী উদ্ধার, রাষ্ট্র উদ্ধার, দ্রবিণোদ্ধীর, প্রজা উদ্ধার, 

অস্তোদ্ধার প্রস্তুতি কর্মে পটু । 

দিবং চ রোহ পৃথিবীং চ রোহ রাষ্ট্রং চ রোহ দ্রবিণং চ রোহ। 
প্রজাং চ রোহামূৃতং চ রোহ রোহিতেন তগ্বং সংস্পৃশত্ব ॥ ১৩1৩৪ ॥ 

যে দেবা রাষ্ট্রভূতোইভিযস্তি হুরয্যম্। 
তৈষ্টে রোহিতঃ সন্গিদানো রাঁষ্্ং দধাতু সুমনম্থমানঃ ॥ ৩৫ | 

উৎ ত্বা যঞ্ঞা ব্রন্মপূতী বহস্তি অধবগত। হরয়ন্ত্া বহস্তি। 

তিরঃসমুদ্রমতিবৌচসেতবম্ ॥ ৩৬ ॥ 
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রোহিতে গ্যাবাঁপৃথিবী অধিশ্রিতে বন্ুজিতি গোঁজিতি সন্ধনাজিতি। 

সহন্রং যস্ত জনিমাঁনি সপ্ত চ রোচয়ন্তে নাভিং ভুবনম্যাধিমজ.মনি ॥ ৩৭ ॥ 
রোহিতদেবতাই স্বর্গের পথ ও স্বর্গ বিষয়ে সুপরিচিত । 

হিমং দ্রংনঞ্চাধায় যৃপান্ কৃত্বা পর্বতান্। 
বর্ষাজ্যাবশ্ী ঈজাতে রোহিতন্ত স্বর্বিদঃ ॥ ৪৭ ॥ 

স্ববিদো রোহিতন্ত ব্রহ্মণাথিঃ সমিধ্যতে। 

তস্মাদভ্রংসম্তস্মাদ্ধিমন্তস্মদ্যজ্ঞোহজায়ত ॥ ৪৮ ॥ 

্রহ্মণাণী বাবৃধানৌ ব্রহ্গবৃদ্ধো ব্রহ্ধাহুতৌ। 
ঙ্ধধাবন্ধী ঈজাতে রোহিতস্ স্ববিদঃ ॥ ৪৯। 

সত্যেইন্যঃ সমাহিতোহগ্ষুন্যঃ সমিধ্যতে। 

্রঙ্গে্ধাবগ্পী ঈজাতে রোহিতন্য ব্ববিদঃ ॥ ৫০ ॥ ১৩। ১ ॥ 

এই রোহিভদেবতাই ঘে কুর্যদেবতা, তাঁহা নিম্নলিখিত মন্ত্রগুলিতে সু প্রকাঁশ। 
রোহিতঃ কালো অভবদ রোহিতোহগ্রে গ্রজাপতিঃ। 

রোহিতো যঙ্ঞানাং মুখং রোহিতঃ স্বর আভরৎ ॥-_-অধর্বসংহিতা, ১৩।২।৩৯। 

রোহিতো লোৌকোহভবদ্ রোহিতোহত্যতপদ্ দিবম্। 
রোহিতে! রশ্মিভিভূমিং সমুদ্রম্গসংচরৎ ॥ ৪০ ॥ 

সর্ব৷ দিশঃ সমচরদ্ রোহিতোহধিপতিদিবঃ। 

দিবং সমুদ্রমাদ্ ভূমিং সর্বং ভূতং রিরক্ষতি ॥ ৪১॥ 

এই অংশে সাঁয়ণের টাকা £-রোহিতদেবতাঁকমেতৎ স্থক্তম্। রোহিতঃ কশ্চিদ্দেবঃ | 

উদ্যৎস্ধ্যরূপঃ সুর্যযস্ত রোহিতনামকোৌ বঃ প্রধানোহশ্বনতদ্রূপেণ বা কল্লিতঃ ॥ 

আমাদের সন্ধা, গায়ত্রী গ্রভৃতিতেও এই স্রধ্যদেবতাই একমাত্র দেবতা । ইনিই ব্রহ্ধা 

প্রজ্জাপতি, ইনিই বিষণ ক্রিবিক্রম, ইনিই রুদ্র দেবতা । আবার ইনিই ইন্দ্র, বষ্টিদাতা ও শশ্য- 

রক্ষক। জৈনিনীয় উপনিষদ্তরাঙ্গণে ইনিই_শর্ব উগ্রে। দেবো লোহিতায়ন্ প্রজাপতিরেব 

সংবেশেহস্তমিতঃ |” এই নুর্ধ্যদেবতীই আঁবাঁর “রৌহিণ নামক কোনও খষি বা দেবতার কৃষ্টি 

কৰিয়াছেন,__ 
বস্সপ্তরশ্িবষতস্তবিষ্মন্ অবাস্ৎ সর্তবে সপ্তসিন্ধন্। 
যো রৌহিণমস্ফুরদ্বজবাহুয়্ গ্ভামারোহস্তং স জনাস ইন্দ্র ॥--জৈ. উ. ব্রা, ১1২৯,৭॥ 

খাথেদ? ২১২১২ ॥ 

লৌহাক্সল; লোহিতা স্্রন, ব্রস্ভাস্রসন, ভাজ 

ধর্মের নামে উৎহ্ষ্ট ছাঁগ ও ছেলের পায়ে লোহার বেড়ী দেওয়! থাঁকে বলিয়! একজন 

প্রত্বতাত্বিক পণ্ডিত অনুমান করিয়াছেন * যে, “লাউসেন নাম বাস্তবিক লৌহসেন। লৌহ 
পা শষ পসপ্পপপীপী সী শি শপ শি পিপি ০ সত পাশা শিপ শাীটিশী শশী শীশ্পীশীাশীোিশ পি টিটি িশাশিসিশ্ট পপ পার পপ জপ ক 

ঈ সা. প, প। ১৩৩৪ 1 ৭৯-৭১ পৃ। 
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শন হইতে লৌ। পূর্বকলের উচ্চারণে “লাউ, না হইয়া লাউ? হইত। এইরূপে লৌহসেন 

লাউসেন হইয়াছে ।” কিন্তু বঙ্গভাষাঁয় অকাঁরের হৃন্থ আ-কাঁরের ন্যায় উচ্চারণ বোদ্ধগানের 
ভাষার পরবন্তী যুগের ভাষায় পাওয়া যাঁর না। স্থৃতরাং উল্লিখিত সমালোচকের মতে 

'লাউসেন' শব্ধ “বৌদ্বগান ও দোহার ভাষা অপেক্ষা অর্বাঁচীন নহে। তবে তাহার এই 

আলোচনায় একটা মারাত্মক ভ্রম রহিয়৷ গিয়াছে। তিনি অতি আধুনিক যুগের ব্যবহার 

দেখিয়া প্রাচীন যুগের বিষয়ে অনুমান করিয়াছেন। তিনি জাঁনেন না যে, ধর্মুঠাকুরের নামে 

উৎক্ষ্ট ছাগের পায়ে তাত্র-বলয় পরাইবার রীতিই প্রাচীন রীতি। আধুনিক যুগেও বহু স্থানে 

&ঁ ছাঁগের একটা পায়ে তাম্র-বলয় পরাইবাঁর রীতি প্রচলিত আছে। অন্ত তিন্টী পায়ে 

লৌহবলয় দেওয়া হয়। লৌহ ধর্মঠাঁকুরের নিকট পবিত্র ধাতু বলিয়া গণ্য হয় না। তাত্রই 
ধর্দঠাকুরের নিকট পবিত্র ধাতু, এবং তাঁতের পবিভ্রতীর ইতিহাসের সহিতই ধর্ম্মোপাসক 

পণ্ডিতসম্পরদায়ের প্রাচীন ইতিহাস ওতপ্রোতভাবে বিজড়িত। তাঁ্রদীক্ষাই এই সম্প্রদায়ের 

বিশিষ্ট লক্ষণ। 

বেদের যুগ হইতে সন্ধান করিলে আমরা দেখিতে পাই যে, 'লোহিত' “রোহিত” 'লোহ”, 

“লৌহ, 'লৌহায়স, “লৌহায়স, 'লোহিতায়স' প্রভৃতি শব্দ “তার অর্থে ব্যবহৃত হইত। 

আধুনিক ধর্মপুরাণাদিতেও রক্তায়স' * শব্দ এই অর্থে ব্যবহৃত দেখা যাঁয়। আধুনিক 

“লৌহ” শব্দও “রক্ত? অর্থে প্রচলিত আছে। রক্তবর্ণ ধাতু বলিয়া “লৌহ? বা “লোহিত” শব 
তাম্রার্থক হইয়াছে এবং বৈদিক সাহিত্যের প্রায় সর্বত্রই এ শব্দের অর্থ “তাত্র'। ছান্দোগ্য 
উপনিষদে (৬২1৫) 'লোহমণি” শব্দ 'তাত্রনিম্ষিত বর্মবিশেষ' অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। 

শতপথবাক্গণ (৫181১1১।২), ৈমিনীর উপনিষদক্রাক্ষণ (৩১৭1৩) ও তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণে 
( 51৬২৬।৫) 'লোহায়” শব্দ “রক্তবর্ণ ধাতু অর্থাৎ 'তাম্র অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে এবং 

“কাঁফ্ারস? বা কৃষ্কায়স' শব লোহার্থে পাশাপাশি স্থান পাইয়াছে । মৈজ্রায়ণী (২১১1৫) 

81818 ) ও কাঠক সংহিতায় . ১৮1১০ ; “লোহিতাঁয়স” শব্দ 'লোহ' শবের পরিবর্তে স্থানে স্থানে 

প্রযুক্ত হইয়াছে দেখা যায়। সর্বত্রই এই সকল শব্দের অর্থ তীর" বা “রক্রবর্ণ ধাতুবিশেষ। 
আধুনিক যুগে লৌহ শবের যে অর্থ, সে অর্থে এ শৰের প্রয়েগ অতি প্রাচীন যুগের সাহিত্যে 

পাওয়া যায় না। সুতরাং প্রত্ুতত্বের আলোচনায় এই আধুনিক শব্টার ব্যবহার ভ্রমাবহ। 

প্রত্বতাত্বিক গবেষণায় সর্ধবাদিসম্মতিক্রমে যে মত পরিগৃহীত হইয়াছে, তাহাতে জান 
যায় যে, অতি প্রাচীন ধুগের মানব সর্বপ্রথমে প্রস্তরের ব্যবহার শিখিয়াছিল। এই জন্ত মানব- 
সভ্যতার সর্ধপ্রাচীন কে প্রস্তরযুগ বলা হয়। এই টা? পর নিলি! 101) 

সপ? সস ৮ পাপ পাপ ৮ সপ ৯ ০ পপ দা পিপপীশিপপাীপপাসপপ 25 ৮-১৭5 শস্প শপ পপপপাসপী পপ শিপ পপ ০ পিপিপি পিসি শিশীপপিশ পিপিপি পিপি শাীপিশিত  শাপপীপাগাপপ পপ কক কাপ উর ৪ রঃ 

* মযুরতটের শ্রীধর্্ম পুরাণ, ২৫ পৃঃ, ২২ গঙক্ি। 

+ বাঁজননেয়িংহিত।। ১৮1১৩, তৈত্তিরীয়মংহিত, 81৭161১, শতপথত্রা বণ) ১৩1২।২।১৮, ছাল্দোগ) উপনিষত, 

81১৭।৭, ৬1১৫, জৈমিনীয় উপনিষদ্ত্রাঙ্ষণ 91১1৪ প্রভৃতি গ্থলে 'লাহঃ শব 'তাম' অর্থে ব্যবহৃত। আধুনিক 

লৌহ অর্থে “স্যাম শব তৈত্বিরীয়সংহিতায় 'লোহঃ শব্দের সহিত একত্র ব্যবহৃত হইয়াছে। ক্সথব বোমংহিতা 
১১/৩৭ ও আপত্তম্ব শ্রোতসুত্র ২৪১।৭ প্রভৃতি স্থানে লোহিত শব্দ তাভরার্থে ব্যবহৃত হইয়াছে 



ও 

886 ) পৌছিবাঁর পূর্বে একটা মধ্যযুগে মান্থুষ লৌহ আপেক্ষ! অল্প-দূঢ় একটী ধাতুর ব্যবহার 

করিত-__তা বা ব্রোঞ্জ । কিন্তু ব্রোঞ্চ, ধাতুটী মৌলিক ধাতু নহে, তার ও ত্রপু (98) 

মিশাইয়। ব্রোঞ্জ প্রস্তুত হইত। সুতরাং তার ও ত্রপু মিশাইবাঁর পূর্বেই মৌলিরু ধাতু তায্রের 

ব্যবহার সম্ভবপর । ভারতের উত্তরাঞ্চলে প্রস্তরধুগের পর এই তাত্রযুগের অস্তিত্ব গ্ত্বতা ত্বিকগণ 

হ্বীকার করেন। মগধদেশে, দক্ষিণাঞ্চলে ও উৎকলের বহু স্থানে তাত্রথনি ও তাঁঅযুগের বহু 

প্রাচীন যন্ত্রপাতিও আবিষ্কৃত হইয়াছে । সুতরাং এ দেশে এককাঁলে যে তার বহু পরিমাণে 

ব্যবহৃত হইত, তাহা স্বীকৃত হইয়াছে । 
বৈদিক সাহিত্যেই তাম্তরের রোৌগনিবারণী শক্তি ও পবিভ্রতার উদাহরণ দেখ! যায়। 

নিয়ে একটা মন্ত্র উদাহত হইল। এই মন্ত্রে রাঁজযক্মা রোগ নিবারণের জন্ত ভা ও বরুণ 

দেবতাকে নমস্কার করা হইতেছে ।_- 
নমন্তাতায়। নমো বরুণাঁয়। নমো জিঘাংসতে ॥ ৭ ॥ 

যক্ম রাঁজন্ মা মাং হিংসীঃ | রাজন্ যক্ষ্ম মা মাং হিংসীঃ॥ 

তয়োস্সংবিদানয়োঃ সব মাযুরয়ান্তহম্॥ ৮ ॥ 

-( জৈমিনীর় উপনিষদবান্ষণ। 81৭-৮ )| 

অতি প্রাচীন যুগে তারের ব্যবহার লক্ষ্য করিয়া দেখিলে বুঝা যাঁয় যে, প্রাগৈতিহাসিক 
তাঁঅধুগে যুদ্ধের শ্ত্র ও গৃহস্থালীর ব্যবহার্য যন্ত্রপাঁতিরূপে তার এদেশবাঁমীর নিকট সমাদৃত 
হইত। শান্তি-পুট্টির জন্য, অশান্তি নিবারণের জন্য, রোগ নিবারণের জন্য ও ভূত প্রেত 

পিশাচাঁদি বিতাঁড়নের জন্ত তায্রের ব্যবহার বৈদিক যুগে প্রচলিত ছিল। তাশ্রকব্চ প্রথমে 

মুদ্ধের বর্ম ওপরে নানাবিধ অশান্তি ও ভূত-প্রেতাদ্দির আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষার জন্য 

রক্ষাকবচ ছিল। দীর্ঘকেশবিশিষ্ট নরের মুখে তা অর্পণ করিয়া ভূত বিতাঁড়ন হইত। 
এখানে 'দীর্ঘকেশ নর' নপুংসক অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে বলিয়া পগ্ডিতগণের বিশ্বাস। টীকাকার. 

ব্যাখ্যা করিয়ছেন,__দীর্ঘকেশ, এই বিশেষণ দ্বারা সচিত হইতেছে যে, নর, শবদদ্বারা এখানে 
পুরুষ” বুঝায় না) কারণ, পুরুষের দীর্ঘ কেশ থাকে নী । আবার 'নঝ শব্দের প্রয়োগ থাকায় 

বুঝ! যাইতেছে যে, 'দীর্ঘকেশ? এই বিশেষণ সত্তেও “নারী' নহে। সুতরাং 'নপুংসক”। কিন্ত 
বেদের যুগে নারীগণ দীর্ঘকেশ ধারণ করিতেন বলিয়া টীকাঁকার ধরিয়া লইতেছেন। সে 
যাহীই হউক, বৈদিক ধুগের প্রথম দিকে তাঁঅ নানা! আঁকারে “রক্ষা কবচ'রূপে ব্যবহৃত হইত। 
পরে দেখা যাঁয়, যজ্জীয় করবা নির্ীণের জন্য তারের ব্যবহার অবশ্য কাঁধ্য |” নতুবা! তাঁহার 

পবিত্রতা! রক্ষা! হয় না। আধুনিক যুগেও কোঁশা-কুশি প্রভৃতি পুজার পাত্রসমূহ তাস্রনির্দিতিই 
হইয়া থাকে। ইহা! হইতে বুঝা যায় যে, বছ কাঁল হইতেই হিন্দুদিগের মধ্যে তাঁঅ পবিত্র ধাতু 
বলিয়! বিবেচিত হইয়াছে । এখনও তামা-তুলসী-গঙ্জাজল স্পর্শপূর্কক শপথগ্রহণের ব্যবস্থায় 

তামের শুচিতা প্রতীয়মান । 

সুতরাং ধর্্মপর্তিতগণের তাঅব্যবহার একটা অতি প্রাচীন গ্রথা। এই সম্পর্কে 
রোহিতদেবতা” ও লৌহসম্প্রদায় জরষ্টবয । | 



১২ 

লজৌহিত্যসম্প্রদান্্ 

“রোহিত? নামক সুর্যযদেবতার ষাহাঁরা অর্চনা করিতেন, তাহারা বরুণ দেবতাঁরও অর্চন! 

করিতেন। ইহার কারণ বোধ হয় এই যে, 'রোহিত' দেবতার সহিত সমুদ্রের ঘনিষ্ট সম্পর্ক । 

অপর কারণ বোধ হয় এই যে, বরুণ দেবতা 'খত”-শক্তিতে সমৃদ্ধ। ইনিই জরথুষত্রিয়গণের 

“অস্ুর' বা “অহুরো মজদা" | সে যাঁহাই হউক, এই লৌহিত্যসম্্রদায় সাধারণ আধ্য সম্প্রদায়ের 

অন্তর্ভুক্ত ছিলেন বলিয়া মনে হয়না । অথর্ববেদের ন্যায় ইহাঁরাও আরধ্যসম্প্রদায়বহিতূ কত 

সম্প্রদায় । ইহার! “রোহিত,দেবতার হ্যায় বরুণ দেবতারও লোহিত বর্ণ কল্প করিয়াছিলেন । 

কারণ, ৃর্য্যোঁদয় ও কুর্যযাস্তকলে সমুদ্র লোহিত বর্ণ ধারণ করে। এই তাঁঅবর্ণ ও তাঅবর্ণধারী 

বরুণ দেবতা রাজযঙ্া নামক রোগ নাশ করিতে পাঁরিতেন। এই জন্ক তাত, বরুণ ও 

জিংঘাস্র দেবতাকে আধুরক্ষার জন্ত নমস্কার করা হইত।-_ 

'*নমস্তাঘ্রায় নমো বরুণাঁয় নমো জিঘাঁংমতে । 

বক্ম রাজন্ মা মাং হিংসী: | রাজন্ ষক্ম মাঁ মাং হিংসী:। 

তয়োস্সংবিদানয়ো স্সর্বমীয়ুরয়ান্তহম্ ॥” 

এই প্রবন্ধের অন্ত অংশে বলা হইয়াছে যে, অতি প্রাচীন কাঁলে আমাদের দেশে তাঁষ়ের 

ব্যবহার সমধিক ভাঁবে গুচলিত ছিল এবং এই ধাতুর নাম “তাঁর” ছিল নাঃ ইহার নাঁম ছিল 

'লোহিতাঁয়স', 'লৌহায়স” ইত্যাদি । আধুনিক ধর্মপুরাণেও তা বক্তায়স? নামে সুপরিচিত । 
এই 'লোচিতায়স” ব্যবহার ও রোহিতদেবতা'র অর্চন1 করিতেন বলিয়া প্রাচীন বৈদিক যুগের 
এক সম্প্রদায় লৌহিত্যসম্প্রদায় নামে অভিহিত হইতেন। প্রাচীন ব্রহ্গজ্ঞান ধীহারা! রক্ষা 

করিয়াছিলেন, অর্থাৎ সে কাল হইতে এ কাঁল পধ্যস্ত পর্পরাক্রমে প্রচার করিয়াছিলেন, 

তাহাদের ব'শতালিকাঁয় এই লৌহিত/সম্প্রদাঁয়ের কয়েকজন বিশিষ্ট খষির নাঁম পাওয়া যাঁয়। 

জয়ন্ত; পাঁবাশ্ধ্যঃ 

শ্যামজয়স্তায় লৌহিত্যাঁয়। স্টামজয়ন্তো লৌহিত্যঃ, 
পল্লিগুপ্তায় লৌহিত্যান্ত। পল্লিগুপ্তো লৌহিত্যঃ, 

সত্যশ্রবসে লৌহিত্যাঁয়। সত্যশ্রবা লোহিত্যঃ কৃষ্ণধূতয়ে। 

« কৃষ্ণৃতিঃ শ্তামন্থজয়্তায় লৌহিত্যায়। স্থামস্জয়ন্তো লৌহিত্যঃ 
রুষস্তায় লৌহিত্যায়। কৃষ্ণদন্তো লৌহিত্যঃ মিতৃতয়ে 
লৌহিত্যায়। মিত্রভূতির্লো হিত্যঃ শ্তাঁমজয়স্তায় লৌহিত্যায়। 
শ্যামজযন্তো লোহিত্যঃ ত্রিবেদায় কৃষ্ণরাতাঁয় লৌহিত্যায়। 

ত্রিবেদঃ কৃষ্ণরাঁতো৷ লৌহিত্যঃ যশন্থিনে জযন্তায় লৌহিত্যা য় । 
যশস্বী ভয়ন্তো লৌহিত্যঃ জয়কার় লৌহিত্যায়। 

জয়কো লৌহিত্যঃ কষ্ধরাঁতায় লৌহিত্যায়। 
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রুষ্ণরাতো৷ লৌহিত্যে দক্ষজয়ন্তায় লৌহিত্যায়। 
দক্ষজয়ন্তো লৌহিত্যে বিপশ্চিতে দুটজয়স্তায় লৌহিত্যায়। 
বিপশ্চিদদুটজয়ন্তো লৌহিত্যে! বৈপশ্চিতায় দাঁঢ জয়ন্যয়ে লৌহিত্যায় ॥ 

বৈপশ্চিতো দাঁ জয়ন্টিবৃটিজরঞ্ঠো লৌহিত্যো বৈপশ্চিতায় দা জযন্তয়ে গুপ্তার লৌহিত্যায়। 
এই বংশের সহিত আর একটা বংশের বিশেষ সম্পর্ক দেখা যাঘ। এইটী “জানশ্রুত" বা 

'জানশতের? বংশ । এই বংশের কয়েক জন বিখ্যাত খধির নাম £--(১) জানশ্রুত কারগুবয়, 

(২) জানশতেয় নগরী, (৩) জানশ্তেয় শঙ্গ, (৪) জানশ্রতেয় শঙ্খ বাত্রব্য, (৫) জানশ্রুতেয় 

উলুক্য ইত্যাদি। ইহাদের মধ্যে উলুক্য জানশ্রুতেয স্ধ্যমগুলের পরপারে স্থিত অমৃতলোকের 

সন্ধানে ব্যস্ত । 

“অথ হোবাচোলুকে। জান শ্রতেরে। বত্র বা এষ এহং তপত্যেতদেবামূতম । এতচ্চেদ্ বৈ 
প্রাপ্পোমি ততে। মৃত্ানা পাপ্না ব্যাবন্ততি। কন্তদ বেদ যৎ পরেশাদিত্যমন্তরিক্ষমিদমনালর- 

মবরেণ। অথৈতদেবামূৃতম্। এতদেব মাং যুয়ং প্রাপহিযাথ | এতদেবাহং নাতিমন্যে ইতি ॥৮ 
“এই যে (স্ধ্যদেব) যেখানে ভাপ দিতেছেন, সেই স্থানই অমুতলোক | এই স্থান যদি 

লাভ করা যার, তাহ! হইলে পাপ মৃত্য ( আমার নিকট হইতে ) ফিরিরা যায়। কে জানে এ 
স্থান, যাহা আদিতোরও পরব্তী, যাহ অন্থরিক্ষ, অনালয় এবং পশ্চাদ্দেশে অবস্থিত? এই 

নিশ্য অমুতলোক | তোমরা আমাকে এই লোকে পাঠাইয়া দিও। আমি এই লোকের 

অভিপ্রশংসা করিতে পারি না ।” 

এখানে যে অমৃতলোকের সন্ধান দেওয়া হইয়াছে, স্থধ্যপশ্চাদ্বন্তী মেই অন্তরিক্ষলোকই 

ধ্পুরাণ-বণিত 'শুনালোক বলিয়া মনে হন্ধ। এই সম্প্রদায়ের আর একটা বৈশিষ্ট্য-_ইহারা 
যজ্ঞ অন্' পশ্ুকে বজ্জন করিয়া 'অষ্টশফ" ছাগকেই "পশবা" করিয়াছিলেন। আধুনিক 

ধশ্মমঙ্গল-সম্প্রদায়েও ছাগই “লোহিত” বা 'লুয়ে নামে উৎস্ষ্ট হইয়া থাকে। 

করমমৃত্ডি 
ধন্ম ঠাকুরের বিগ্রহ কুশ্শাকার। তাই একজন পণ্ডিত অন্থুমান করিয়াছেন যে, 

বৌদ্ধস্তরপেব গাত্রস্থিত কুলুঙ্গীতে যে পঞ্চ ধ্যানী বুদ্ধের মুক্তির প্রতীকম্বরূপে পাচ কোণে 
পাঁচটা চিহ্ন অঙ্কিত আছে, তাহারই অন্করণ চেষ্টায় ধর্শঠাঁকুরকে কৃরণমৃত্তি করা হইয়াছে । 
কিন্ত এ অগ্মান যুক্তিপহ নহে, এটা কল্পনামাত্র। তাই আর একজন পণ্ডিত ইহার 
প্রতিবাদ করিয়াছেন। ইনি বলেন, ধর্মরাজের কৃর্মবিগ্রহের চারি পাদ ও উর্ামুখ তু ছারা 
পাচটী ছিদ্র বাচিহ্ন হয় না, হয় চারিটী। কোনও কোনও বিগ্রহে আবার তুণ্ নিয়মুখে 

আছে। তাই ইনি অন্মান করেন যে, সেতাই, শীলাই, কংসাই ও রামাই এবং পঞ্চম 
পণ্ডিতকে ধ্যানী বুদ্ধ কল্পনা কর! সঙ্গত নহে। কিন্তু ইনিও ধর্মপুরাণ-বপিত পৌরাণিক 
আখ্যাঘ়িকাতে আস্থা স্থাপন করেন নাই, নিজে কোনও মীমাংসাও করেন নাই । ইনি বলেন, 
মম্ুরভট্টবগিত ধর্মমবিগ্রহবর্ণন! বিচার করিরা নানা স্থান হইতে বিগ্রহগুলিকে দর্শন করিবার 

গ 
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পর কুশ্ম-কল্পনার মূল নির্ণয় সম্ভবপর-নতুবা নহে। কিন্তু আমি ধর্শঠাকুরের আবরণ- 

দেবতারূপে পূজিত একটি বৃহৎ কুষ্ণপ্রশ্তরনি্মিত কুম্মমুত্তি দেখিয়াছি। স্থানীয় ভাষায় 

এই মু্ভিটির নাম 'নাম্লা বুডী'। এই বৃৎ কুশ্মারৃতি নাম্লাবুড়ীর পৃষ্টদেশে অমৃতঘট, 

ইহার পুষ্টদেশ বান্থকি-রজ্জববেষ্টিত, বাস্থকির মুখের দিকে টৈত্যগণ ও প্রচ্ছের দিকে 

দেবগণ, মধাভাঁগে নারারণ। কর্শের উদরেও দেবদেবী আনন | মোট কথা, এই 

নাম্লা বুড়ীটা পৌরাণিক নমুদ্রমন্থনের স্থন্দর ছবি, নানা কারুকাধ্য-খচিত। স্বতরাং 

ধ্মপুরাণ-বণিত সমুদ্রমন্থনকাহিনীকে কুশ্ধাকার ধম্মবিগ্রহের মূল বলিয়া স্বীকার করিবার 

পক্ষে বাধা দেখি নাঁ। যে কাহিনী ধশ্মপণ্ডিতগণের গ্রন্থে পাওয়া যায়, তাহা অবিশ্বাস 

করিতে হইলে তাহার অস্টকুল প্রবল যুক্তি আবশ্তাক। 

শঙ্খাসুর 

পুরাণে আছে, নারায়ণ শখ্থাগ্ররের ঘৃত্তি পরিগ্রহণ করি৷ তুলসীর নিকট উপস্থিত 

হইয়াছিলেন। নারায়ণ এই শখাগ্ুরমু্ডি তুললী সহ পূছিত হইয়া থাকেন। যেখানে 

ধশ্মঠাকুর 'শঙ্গান্তর? নামে পরিচিত, সেইথানেই এই পৌরাণিক কাহিনী প্রচলিত আছে। 

কিন্ত আধুনিক পর্তিতের। এই পৌরাণিক কাহিনী অস্বীকার করিয়া, এ শব্দকে বৌদ্ধ “সঙ্গ 

শব্ডের রূপান্থর বলিয়া কল্পনা করেন। অথচ ভাষাবিজ্ঞানের নিয়ম অনুসারে এ রূপান্তরপ্রাপ্তি 

সম্ভবপর কি না, তাহাও তাহার বিগার করেন না। আবার শঙ্খ” শব্দের সহিত “অস্ত্র; 

শবের যোগ কেন হয়, তাহারও কোন বিচার হয় না। বৌদ্ধ “সঙ্ঘ কি একটা অঙ্গর? 

ধশ্মঠাকুরের নাম শঙ্খ? নহে, শিঙাস্্র | একজন পণ্ডিত ধন্মপূজাবিধান হইতে “আদি 

শঙ্খ ভোরি বাম্মতি” উদ্ধার করিয়া বিনা বিচারে বলিয়াছেন, “এখানে শঙ্খ” শিঙ্খ ভরা; 

বা শঙ্থ খাত করা, সকল মর্গল কশ্মেই প্রচলিত” যে সকল হিন্দু মহিলা পুজাপার্বণে, 

পুত্র সন্তানের জন্মকালে, বিবাহকালে ব| সন্ধাকালে শঙ্খ খাত করেন, ভাহারা কি 

বৌদ্ধ সঙ্ঘের উপাসিকা ? | 

রাজা হরিশ্চন্দ্রের ধন্পুজা 

রায় বাহাছুর শ্রঘুক্ত যোগেশচন্দ রায় বিগ্ভানিধি এম্ এ মহাশয় মানকরের নিকটব্তী 

অমরাগড় নামক স্থানকে হরিশ্চন্দ্রের অমরনগর বলিয়া কল্পনা করিয়া, সেই স্থানটাকেই 
ধন্মপূজার আদিস্থান বলিয়া প্রচার করিয়াছেন । এই অমরাগড় নামক গ্রামে প্রায় ৩০ পুরুষ 

পূর্বে হরিশন্দ্র নামে একজন রাঁজা ছিলেন | এই সংবাদ পাইয়া তিনি এ বংশের বংশলতিকা 
সংগ্রহ করিয়াছেন। কিন্তু এই বংশলতিকার সহিত ধশ্মপূজার অন্থুষ্ঠান বা পৌরাণিক 
হরিশ্চন্দ্রের কোনও যোগ নাই । এখানে যে শিবাখ্যা কুলদেবী অগ্াপি পূজিত হইতেছেন, 

তিনিও ধশ্ম ঠাকুর নহেন। স্থতরাং এব্ূপভাবে পৌরাণিক হরিশ্চন্দ্রের কাহিনী লইয়! 

আধুনিক যুগের কোনও ঘটনার সহিত তাহাকে মিলার! লইবার চেষ্টা] অনর্থক পওুডশ্রম মাত্র। 

শশ্মপুরাণের হরিশ্ন্ত্র পৌরাণিক হ্রিশ্ন্ত্র। ইহার সহিত ঢাকা জেলার কোনও রাজার 
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অথব| মানকরের নিকটবন্তী অমরাগড়ের হরিশ্চন্দ্রের কোনও সম্পর্ক নাই |. অথর্সববেদের 

রোহিত দেবতার সহিত হরিশ্চন্দের পুত্র রোহিতের নামের মিল লক্ষ্য করিবার যোগ্য । 

এই রোহিতের কাহিনীটাও রোহিতদেবতার কাহিনীর সহিত সামগ্তশ্যযুক্ত | রোহিত দেবতা 

যেমুন সন্ধ্যাকালে হারাইরা যন এবং পপ্রাতকালে উদ্দিত হন, সেইরূপ হরিশ্চন্দ্রের পুত্র 

রোহিতও একবার হারাইয়া গিয়াছিল এবং পরে তাহার উদ্ধার হইয়াছিল। পূর্বেব উত্ত 

হইয়াছে, রোহিতদেবতার সহিত খতশক্তিসম্পন্ন বরুবদেবতান সম্পর্ক আছে । এই বরুণদেবতার 

অন্রগরহেই হরিশ্ন্্র পুত্র লাভ করিরাছিলেন, কিন্তু বরুণদেবতার নিকট প্রতিশ তিমত স্বপুত্র 
রোহিতকে পশুস্থানীর করিরা বধ করিতে স্বীকুত হন নাই | বরুণের অভিশীপে রোহিতের 

“জলোদর” নামক রোগ জন্মিয়াছিল। পরে আবার বরুণেরই অগ্রগ্রহে তাহার অব্যাহতি 
হইয়াছিল । ব্রঙ্গপুরাণ প্রহৃতি পুরাণে হরিশ্চন্দ্র ও রোহিতের আখ্যায়িকা জরষ্টব্য | 

বালাবিবাহ ও বরপণ 

রায় বাহাদ্বর শযুক্ত যোগেশচন্দ্র রার বিদ্যানিধি এম এ মহাশয় লিখিয়াছেন।-“বিবাহে 

কন্াপণ চিরকাল চশিয়া আপিতেছে। চল্লিশ বংসর পূর্নে বরপণ আরম্ভ হইয়াছে ।” 

তাহার 'এই উক্তি বিচার-মহধ নহে । বাল্যবিবাহ প্রবন্ধনের সঙ্গে সঙ্গেই বরপণ প্রবস্তিত 
হইবার কথ|। কারণ, বয়যস্তা কন্াই বিবাহে পণাস্থানীর়া, অপূর্ণবয়স্া কন্যা কেহ গ্রহণ 

করিতে চাহে কি? কিন্তু বাল্যবিবাহ প্রবর্তনের কাল কখন? খ্রীস্টীর যষ্ট শতক পর্যন্ত 

ভারতবর্ষে বালাবিবাহ প্রবর্তিত হইবার প্রমাণ পাওয়া যায় না। বাণভট্রের বর্ণনায় 

বিবাহকালে রাজাশী বয়ঃপ্রাপ্তা। কাপিদাসের শকুন্তলা, ইন্দুমতী, গৌরী প্রভৃতি প্রাপ্তবয়স্ক! । 

প্রাপ্তব্যঙ্টা পকুস্তলার বিবাহ না দিতে পারার কথ মুনির ধন্মহানি ঘটে নাই,ধন্মহানির চিন্তাও 

কালিদাসের মনে উদিত হয়নাই । স্বতরাৎ কালিদাসের কালে বাল্যবিবাহ ভারতে প্রচলিত 

ছিল বলিয়া মনে করিবার কোনও কারণ নাই | ব্যাস ও পরাশরের স্বৃতি গ্রন্থে বাল্য বয়সে 

বাপিকার খিবাহ দিবার ব্যবস্থা দৃঢ় হইয়াছে দেখা যায়। পরাশরমতে--“বিবাহয়েদষ্টবর্যামেবং 

ধাথ্ো ন হীয়তে ৮ অমরকোষে গৌরী'শবের অর্থ 'প্রাপ্তবয়স্কা কন্া” কিন্তু ব্যাস ও 

পরাখরের কালে অর্থাৎ খ্রষ্টার অষ্টম শতকে “অষ্টবর্ধা ভবেদ্গৌরী”। তবে এই বাল্যবিবাহ 

প্রবর্তনের হেতু কি? প্ররেজন কি? বৌদ্ধ “বিনয় অশ্টসারে প্রীপ্তবয়ঙ্কা কন্যামাস্ত্রেরই 

ভিন্ষুণী হইবার অধিকার ছিল । অবিবাহিতা কন্ত! যাহাতে বৌদ্ধশাঞ্জের এই অধিকার 
অন্নসারে কাধ্য করিতে না পারে, সেই উদ্দেশ্যেই বাল্যবিবাহের প্রবর্তন হইয়াছে বলিয়। 
অধিকাংশ এতিহাপিকগণের বিশ্বান। ইহার ফলে শ্রী্ীয় অষ্টম শতকে যখন বৌদ্বধশ্শের 
বিরুদ্ধে ত্রা্ষশ্যধশ্শের জয় সমগ্র ভারতে ঘোষিত হয়, তখন সপ্ধুম ও অষ্টমবর্ষীয়! বালিকার 

বিবাহ ধর্মা্গমত ব্যবস্থা বলিয়া প্রচারিত হইয়া গিয়াছে। অবশ্ট ছু'একটী ঘটনায় এই 

বিধির ব্যতিক্রম দেখা যায়। উদ্দাহরণস্বরূপে উল্লেখ করা! যায় যে, খ্রীস্্ীয় ৯০০ অবে ত্রাহ্ষণ 

বাজশেখর প্রাপ্তবয়ঙ্কা চাহমানক্ষত্রিয-কন্তার পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন। কিন্তু এ প্রকার 
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উদাহরণ এ যুগে অতি বিরল। প্রাচীন গৃহ্ন্ত্রাদির ব্যবস্থামতে বিবাহের সঙ্গে সঙ্গেই 
কন্তা পূর্ণবয়স্ক বলিয়া পরিগণিত হইত, কিন্তু এ কালে বিবাহের বু বৎসর পরে কন্যার 
বয়ঃপ্রাপ্তি ঘটিত। ফলে এই যুগের কিছু কাল পরে বঙ্গদেশে বল্লালসেন কৌলীন্তপ্রথার 
প্রবন্তন করেন। তখন হইতে বরপা প্রথা স্থদুঢ বন্ধনে বদ্ধ হইরাছে এবং একাল পধ্যন্ত 

চলিতেছে । 

অবশ্য এই যুক্তির দ্বারা আমি ইহা প্রতিপন্ন করিতে চাহি না যে, রামাই পণ্ডিত 

ও তৎপুত্র ধর্মদাঁসের জীবনবৃত্তান্ত বলিয়া যে আখ্যায়িকা গ্রচলিত আছে, তাহা সমগ্রভাবে 

বিশ্বাসযোগ্য । আমি পূর্বেই বলিয়াছি, রামাইকাহিনী এতিভাসিক ও পৌরাণিক উপাদানে 

এমন ভাবে মিশ্রিত ষে, ইহার মধ্যে কোন্ অংশটী এতিহাসিক, কৌন্ অংশটা অনৈতিহাসিক, 

তাহা বিন! বিচারে বুঝা যায় না। কিন্ক তথাপি রামাই পণ্তিত ঘে এতিহাসিক ব্যক্তি, ছে 

বিষয়ে সন্দেহ নাই । ললিতবিস্তরের আনিক আখ্যায়িকাই অলৌকিক হইলেও বৃদ্ধদেবের 

এতিহাসিকত্বে সন্দেহ করা যায় না। 

এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য কয়েকটী কথা 
[ ১৩৩৮ সালের সাহিত্য-পরিষং-পত্রিকা দ্রষ্টৰা ] 

১। ৬৯ পূ্ঠা। ইন্্রপৃত্র নীলাম্বর নামটি কবিকম্কণের আবিষ্কার নহে । 

২। ৬৯ পঠ|। ধন্মগাকুরের ভক্তের! আপনাদিগকে সদ্ধন্মী বলেন ন। বা বলিতেন না| 

৩। ৬৯ পরষ্টা। ধন্মপত্ডিত নযী জাতির নাই । যেকোন৪ জাতির নবন]ুরী তামদীক্ষিত 

ভইলেই ধশ্মপূজার অধিকারী হয়| 

৪ | ৭০ পৃষ্ঠা । শুক্রবারে নিঘ্বমে থাকিয়া শনিবারে মানসিক পূজা! দেওয়া কোথাও 

কোথাও বাব্থিত হইলেও ইহা প্রামাগা নহে । 

৫1 ৭০ পুষ্ঠ। গৃহভরণ গাজন ইদানীং আর শুনা যার না, উহ] প্ররত নহে । পান 

খাউইয়ে কৌতুকরার, বীশীতে কৌতুক রায় ও জোতবিহারে কালু 
রায়ের বাংসরিক গাজন বন্দোবস্ত করা আছে । 

৬। ৭১ পৃষ্ঠ! । ধন্মঠাকুরের গাজনে বিশেষতঃ গৃহভরণ গাজনে “অপাল” নাই । 

৭। ৭১ পৃষ্টা। লুয়ে নামক ছাগের পায়ে লৌহারস ব। তাযবলর দেওয়ার ব্যবস্থাই প্রাচীন 

ব্যবস্থা। আধুনিক যুগের লোহার বেড়ী অশ্ঠকল্প মাত্র । 

৮। ৭১ পুষ্ঠা। লাউসেনের পায়ে লোহার বেড়ী দেওয়ার নিবরণ কোনও পুরাণে নাই। 

তবে লাউসেন শব্দটা বোধ হয়, “লৌভহায়সীন” শব্দের অপভ্রতশ হইতে 

পারে। 

» | ৭৪ পুষ্ঠা। স্বরাদি শব্ধের প্রথমে “র” আগম বদ্ধমানের দিকের ভাখা বা আধুনিক 

যুগের কোনও প্রদেশের ভাখায় একচেটিয়৷ নহে। বাল্পীকির রামায়ণ ও 

স্গ্রীবপত্তীর নাম “রুমা? । 
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১০। ৭৯ পৃষ্ঠা । গোয়াল! শক্তিপৃজক হয়। বিষ্ণুপুরে গোরালার কালীপূজা আছে । 

১১। ৮০ পৃষ্টা । কালিন্দী শব “কালা-নদী' শব্দের অপভ্রংশ | 

১২। ৮২ পুষ্ঠা। ভরিশন্দ্র পৌরানিক রাজ! | তীহার কালনির্দেশ করা যায় না। 

কবি রামদাঁস আদক 

অনাদিমঙ্গলের কবির জীবনচরিত বিষয়ে বিশেষ কোনও বিবরণ পাওয়া যায় না। 

্রন্থমধ্যে তাহার আত্মজীবন বিষয়ে যাহা উল্লিখিত হইয়াছে এবং কিছু কাল পূর্বে সাহিত্য- 

সংহিতা নামক পত্রিকায় যে বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহাই কবির জীবনীসং গ্রহে 
অবলম্বন । কিন্তু ইহাঁতেও ভ্রমপ্রমাদের অবসর নাই বলা ধায় না। তামি সংক্ষেপে কবির 

জীবনী দিবার চেষ্টা করিলাম । কবির পিতার ন'ম বখুনন্দন আদক। রামদাস পিতার 

একমাত্র সন্তান। জাতিতে কৈবর্ত। হুগলী জেলার অন্ত হাদাৎপুর গ্রামে রামদাসের 

জন্ম ভয়। পিতার মৃত্যুর পর রামদাস পশ্চিমপাডা নামক গ্রামে আদিফ়া বাস করেন। 

বালাকালে রামদাসের বিগ্ভাশিক্ষা হয় নাই। তিনি বিদ্যাসাগরের গোপালের ন্যায় 

শাণুশিষ্ট ও স্বোধ বালকও ছিলেন না। বাল্যকালে তিনি ছুষ্টপ্ররুতির ছিলেন । কথিত 

আছে যে, অল্পবয়স্ক বাপক রামদাস, তাহাদের বাসগৃতের নিকটবন্তী একটা গুল্সাচ্ছাদিত 

স্থানে মুত্তিকামধ্যে অর্ধপ্রোখিত একটা ধণ্মশিলাবি গ্রহ দেগিতে পাইরা, স্থানটা পরিষ্বার করিয়া, 

বালকদিগকে লইয়] এ বিগ্রহের পূজা করেন। সেই অবধি এ বিগ্রহ রামদাসের বংশধরগণ 

কতক পৃিত হইতেছেন। 

ভরন্থত [শ্ভরজট ) পরগণার রাজ! প্রভাপনারাহণ এ অঞ্চলের রাজা ছিলেন। এ 

মাজার অবীন চৈতন্য সামন্ত নামক একজন কর্মচারী এ অঞ্চলে খাজন| আদায় করিতেন । 

ভরতে রাজা রান্র প্রতাপনারাণ । . দানে কল্পতরুতুলা কর্ণের সমান ॥ 

চৈতন্য সামন্ক ছিল গ্রামের মণ্ডল । মুখে মধু স্বরস্থণা অন্তরে গরল ।” 

উল্ত চৈতন্য সাণন্তও অতি দৃবুত্ত ছিলেন। তাহার ফলে গ্রজাদিগের উপর অবর্ণনীয় 

অত্যাচার সংঘ।টত হইত | রাঘদাঁসের পিতা দারিদ্রযবশতঃ এক বংসর খাঁজনা দিতে অসমর্থ 

হওয়ায় উক্ত চৈতগ্ত মণ্ডলের চক্রান্তে রামরাম, জমীদারের কাছারি-বাড়ীতে বন্দী হইলেন। 

বন্দী অবস্থায় অনাহারে ছুই দিন কাটিয়াযার। তৃতীয় দিবস সন্ধ্যার ময় এক বুদ্ধ দ্বারবান্ 

গোপনে রামদাসকে ছাড়িয়া দেয়। মুক্তি পাইয়া রামদাস মাতৃসন্নিধানে ফিরিয়া আসেন। 

কিন্তু রাত্রিবাস খেষ হইবার পূর্বেই তিনি রাজকর্শচারীর উৎপীড়নের ভয়ে স্বগ্রাম ত্যাগ 
করিয়া মাতুলালয়ে প্রস্থান করেন । 

“পৌষ মাসের খাঁজন। কিস্তি আদায়ের কালে। বিষম বন্ধনে বন্দী রাখে বন্দীখানা। 
পিতা ঘরে নাই ছুঃখ রামের কপালে ॥ শিশুমতি বড় প্রাণে পাইল যন্ত্রণা ॥ 
মণ্ডলের মন্ত্রণার রাজকম্মচারী | তিন দিন অনশনে বড় কষ্ট পাই । 

অপমানে অতিশয় আনিলেক ধরি ॥ কম্মফল ভোগ বড় দ্রিলেন গৌসাই ॥ 
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এত বলি যাত্রা কৈল শশিস্ৃত বারে । 

মনে দুঃখ করে বলে কষ্ট কেন পাই। শুভ লগ্ন শুভ ক্ষণ সংযোগ সারে ॥৮ 

গোরটা মামার বাড়ী পলাইয়া যাই ॥ 

রঘুনন্দন বাটীতে অ'পিয়া পত্রীর মুখে আগ্ঠোপান্ত বৃত্তান্ত শুনিয়া অত্যন্ত দুঃখিত 

হইলেন। পাছে গোরটী গ্রামে যাইয়া জমীদারের কর্মচারী পুত্রের উপর উৎপাত করে, 
এই আশঙ্কার অলঙ্কার বন্ধক দিয়া, সংগৃহীত টাকা লইরা রঘুনন্দন, রাজা প্রতাপনারায়ণের 
নিকট উপস্থিত হইলেন। রঘুনন্দনের ছুঃখের কাহিনী ও কন্মচারীর অত্যাচারের কথা 

শুনিয়া, রাজা সে বংসরের মত রনুনন্দনের খাজন| মাফ করিলেন এবং কর্মচারীদিগকে 

তিরস্কার করিলেন । 

এ দিকে রাম্দাম পথে যাইতে যাইতে নানা সুলক্ষণ দেখিতেছেন। 

“পথে যেতে স্থলক্ষণ দেখে বছুতর । তুলিল টাপার ফুল গন্ধ মনোহর | 

সব্যে শিবা, দক্ষে দেখে উর অজগর ॥ বিনা স্থতে হার হৈল পরম সুন্দর ॥ 

মাথার উপর ঘুরে বুলে শঙ্খচীল । সাত্মাস! পাউনান গড় মান্দারণে। 

চৌছুলী ধরেছে মাছে শুকায়েছে বিল ॥ পশ্চাতে রাখিয়া রাম যায় বাগনানে ॥ 

নব বংস গাভী সনে আগ পাছু ধায়। দিবস দ্বিষাম শুভ গগন যখন। 

দধিভাণড মাথে লয়ে গো্ালিনী যায় ॥ অন্নকুল চক্ষে হেরিলেন নারায়ণ ॥ 

শেওড়া গাছে ফুটে আছে চারু চাপাফুল। শ্বেত অশ্বে চাপি ধন্ম রাউতের বেশে। 

অনুভবে হবে হেথ। দেব অনুকূল ॥ দয়া করি দেখ। দিল] দীন রাদদাসে ॥” 

কিন্তু সিপাহীবেশধারী শ্রীধশ্বরাজকে দেখিয়া রামদাপ আতস্কে অভিভূত হইর। 

পড়িলেন। মনে করিলেন যে, জমীদারের পিপাহী তাহাকে ধরিতে আসিয়াছে । ধান্যাক্ষেত্রের 

মধ্যে লুকাইয়া তিনি মনে মনে দুঃখ করিতে লাগিলেন। 

“দেশে খাজনাঁর তরে পলাইয়া ফাই। মাথা ধরি বগিলেন হেট করি মুখ। 

বিদেশে ধরিয়া বুঝি লইল সিপাই ॥ ভাগ্যহীন জনার জনমে নাহি সখ ॥” 

ভয়ে রামদাস যতই দানগাছের মধ্যে লুকাইতে থাকেন, সিপাহীবেশী ভগবান্ও 
ততই রামদাসের দিকে আসিতে থাকেন । অবশেষে রামদাঁস ধরা পড়িলেন এবং মিপাহী- 

বেশী ভগবান্ রামদাসের মাথায় একটা মোট চাপাইয়! দিপন| বলিলেন,_“চল্ আমার সঙ্গে ।” 

চারি দ্রিন অনাহারে কাতর রামদাস, মোটের ভরে কাপিতে লাগিলেন। সিপাহীবেশী 

ঠাকুর বলিলেন, 

“আমার সন্মুথে যদি ফেলে দিম মোট ।  দ্বিখণ্ড করিব তোরে মারি এক চোট” 
এই নিদারুণ বাক্য শ্রবণ করিয়া রামদাস চক্ষু মুদ্রিত করিলেন। কিন্ত পরে চক্ষু 

উন্মীলন করিবামাত্র দেখিলেন, সিপাহীও নাই, অশ্বও নাই; সব কোথায় চলিয়! গিয়াছে । 
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“মিপাইয়ের কথা শুনে মুদে গেল আখি। ঢল ঢল কমল অমল অতিশয় । 

কোঁথার সিপাহী ঘোড়া আর নাহি দেখি ॥ হেরিয়! পুরিত হইল আনন্দে হৃদয় ॥ 

মূনে মনে চিন্তে রাম ছুঃখ কেন পাই । জল পান করিবারে জলেতে নামিল। 

কাশাদীঘির জল খেয়ে মাযাবাড়ী যাই ॥ অভাগা পরশে জল শুকাইয্া গেল ॥” 

তখন রামদাস আত্মহারা হইঘ্া পড়িলেন, চারি দিক্ শূন্ত দেখিতে লাগিলেন। ঘাটের 

উপর বসিয়! ক্রন্দন আরস্ত করিলেন । তখন আর ভগবান্ থাকিতে পারিলেন না। ব্রাঙ্ধণ- 

কুমারের বেশে দর্শন দিয়া বলিলেন, 

“ক্ষুধায় তৃষ্ণা রাম কেশ পাও তুমি। আজি হৈতে রামদাসের জীবন সফল ॥ 
তোমার লাগিরা জল আনিয়াছি আমি ॥ জলপানে রামদাস প্রাণ পেলে তুমি । 

এত বলি বদনে দিলেন গর্দাজল । ধশ্মের সঙ্গীত গাও শুনি কিছু আমি।” 

ধশ্ম ঠাকুরের অনুগ্রহে রামদাসের ক্ষুংপিপাসা বিদূরিত হইল বটে, কিন্তু সঙ্গীত রচন। 

তিনি কেমন করিঘ়। করিবেন ? তিনি যে মুর্খ রাখাল। তাই তিনি বলিলেন, 

“পাঠ পড়ি নাই প্রভু চঞ্চল হইয়! | খেল! ছলে ধন্মপূজা কম্মকাগুহীন। 

গোধন চরাই মাঠে রাখাল লইয়া ॥ জানি না ধশ্মের গীত তায় অর্ধবাচীন ॥৮ 

কিন্ত ধন্ম ঠাকুর তাহাকে কবিত্ব বর দিয়! সঙ্গীত রচনা করিতে আদেশ করিলেন। 

“আজি হৈতে রাম্দাস কবিবর তুমি। শ্রীধশ্মমাহাআ্ম্য মত্ত্যে হইবে প্রচার ॥ 

ঝাড়গ্রামে বাস কালুরার ধন্ম আমি । তুমি সে পরম ভক্ত ভারত ভুবনে । 

আপরে জুড়িবে গীত আমা সোঙরণে। মুখেতে ঠেকিলে গীত চাহিও কর পানে ॥ 

সঙ্গীত কবিতা ভাষা! ভাসিবে বদনো এত বলি ঠাকুর ধরিয়া ডানি কর। 

সুচ্ছন্দবন্ধন গীত স্শ্রাব্য সবার মৃহামন্ত্র লিখে দেন ছাদশ অন্ষর ॥” 

তার পর ভক্তবাঞ্ছণ পুর্ণ করিবার জন্য ঠাকুর চতুভূজ মুগ্তিতে দেখা দিয়] অন্তহিত হন। 

“ভক্তের বাধনা পূর্ণ করিবারে হরি । 

হইলেন শহ্খচক্রগর্াপন্নধারী ॥৮ 

ইহার পর হইতে রামদাস ধন্মোন্মত্ভাবে ধন্ম ঠাকুরের গান রচনা করিয়া, স্বয়ং আসরে 

গায়েনূপে গান করিতে আরম্ভ করেন। প্রথম সঙ্গীত রচনার কাল, 

“বেদ বস্থ তিন বাণ শকে স্বপ্রচার | যাত্রাসিদ্ধি বন্দিলাম গ্রাম হায়াৎপুরে । 

ভাত্র আছ্য পক্ষ আট দ্বিবস তাহার ॥ প্রথম প্রচার গীত যাহার দুয়ারে ॥” 

ভূরস্থটের রাজা প্রতাপনারায়ণ রায়ের জ্ঞাতি যাদবচন্দ্র বায় রামদাসের সঙ্গীত অবণে 
মুগ্ধ হইয়া তাহাকে নিজরাজ্যে দেওয়ান-পদ্ে প্রতিষ্ঠিত করেন । রামদাসের ছুই জন বিখ্যাত 
দোহারের নাম রাজারাম ও অভিরাম। কবির একটীমাত্র পুত্র ছিল; নাম বলাইচাদ। 

সংগৃহীত মৌখিক পদপগুলি হইতে জানা যায় যে, রামদাস ১৫৮৪ শক অর্থাৎ ১৬৬২ 
খীষ্টাব্ধে [ বেদ-৪, বন্থ-৮, তিনবাণ-১৫) একত্রে ১৫৮৪ শকাব্দ ) ভাদ্র মাসের কষ্ণাষ্টমী দিনে 
সঙ্গীত রচনা করিয়াছিলেন । 
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ভূরিশ্রেষ্ট-রাজ রাজা গ্রতাপনীরায়ণ রায় বঙ্গবিশ্রুত! বীর মহিলা রাণী ভবশঙ্করীর গর্ভে 

রাজা রুদ্রনারায়ণের গুরসে জন্মগ্রহণ করিয়া রাটভূমিকে পবিত্র করিফ়াছিলেন। তিনি 

রাণী ভবশস্করীর একমাত্র সম্তান। “এই কুলপাবন নন্দন প্রতাপনারায়ণ জন্মগ্রহণ করিবার 

কিছু দিন পরেই রাজ! রুদ্রনারায়ণ ইহলীলা সংবরণ করেন। তঙৎকালে মহান্গভব সম্রাট 

আকবর শাহ দিল্লীর সিংহাসনে সমাপীন ছিলেন এবং পাঠানগণ বঙ্গদেশ হইতে বিতাড়িত 

হইলেও পাঠান সর্দারগণ উড়িষ্যা হইতে আসি মধ্যে মধ্যে বঙ্গদেশে অত্যাচার 

করিত।”* রাজা কুদ্রনারায়ণের মৃত্যুসংবাদ শ্রবণ করিয়া, পাঠান-দলপতি ওস্মান্ 

তুরস্থট রাজ্য অধিকার করিবার আশায় রাণী ভবশঙ্করীর সেনাপতি চত্রুভূজ চক্রবর্তীর 
সহিত গুপ্ত ষড়যন্ত্র করিয়াছিল এবং রাণীর বিরুদ্ধে-যুদ্ধ করিরাছিল। কিন্তু বীর নারীর 

সহিত যুদ্ধে পরাজিত, অপমানিত ও লাঞ্চিত হইঘ়া পলায়ন করিতে বাধ্য হইয়াছিল। 

এই যুদ্ধসংবাদ দিলীশ্বর আকবরের কর্ণগোচর হইলে তিনি রাণী ভবশঙ্করীর বীরত্তে 

বিমুগ্ধ হইরা, তাহাকে উপযুক্ত সম্মান প্রদর্শনের জন্য বহুমূল্য উপহার সহ অন্বররাজ মান- 

সিংহকে ভূরস্থুটে প্রেরণ করেন। মানপিংহ ভুরস্থটে আগমন করিয়া, রায়বংশীয়া রাণী 

ভবশস্করীকে সম্বাটপ্রেরিত বহু মগিমীণিকা দান করেন এবং তাহার পরাক্রমের পুরস্কার- 

স্বরূপ “রায়বাধিনী” এই বীরব্বস্থচক উপাধি প্রদান করেন। 

রাজা প্রতাপনারারণ প্রাপ্তবয়ঙ্ক হইলে, রাণী ভবশঞ্করী তাহার হস্তে রাজ্যভার অর্পণ 

করিয়া কাশীবাস করেন এবং সেখানেই তাহার কাশীপ্রাপ্তি ঘটে। শ্রীযুক্ত বিধুভূষণ 
ভট্টাচার্য মহাশয়ের রচিত উপাদের গ্রন্থ “বঙ্গবীরাগ্গনা রায়বাঘিনী” পাচ করিলে এই 

কালের অনেক তথ্য জানিতে পারা যায়। গ্রন্থথানি যথার্থই বঙ্গলাহিতযের গৌরবন্বরূপ। 

এই কালের বিবরণ আলোচনা করিলে বুঝ। যায় যে, পুণ্যভূমি ভুরস্থটের রাজ্যমধ্যে 

এই সময়ে নানারূপ পাপ প্রবেশ করিয়াছিল। ফলে রাজ! প্রতাপনারায়ণের রাজ্যকালে 

দেশে অরাজকতা ছিল। বিধুবাবু এই কালের অরাজকতার প্রমাণম্বরূপ একটা প্রচলিত 

ছড়া তাহার গ্রন্থের ১১৭-১৮ পৃষ্ঠায় প্রকাশ করিঘ়াছেন। এই সকল বিষয় চিন্তা করিলে 

স্বীকার করিতে হয় যে, ধন্মপ্রাণ মহাপুরুষ 'প্রতাপনারাঘ়ণের রাজ্যকালেও আদক-বণিত 

প্রজানিধ্যাতন অসম্ভব নহে। 

রাণী ভবশঙ্করী মোগল সম্রাট আকবরের নির্দেশে অন্থররাজ মানসিংহ কর্তৃক সম্মানিত 

হইয়াছিলেন। এই ঘটনা অবলম্বন করিয়া আমর। নিসর্গকবি রামদাস আদকের কাল নির্ণয় 
বিষয়ে একট] অনুমান খাড়া করিতে পারি। ১৫৯৮ খ্রীষ্টাব্দে বঙ্গদেশের পাঠান-বিপ্লব 
দমিত হইলে দাক্ষিণীত্যে বিদ্রোহ দমনের নিমিত্ত মানসিংহ বঙ্গদেশ হইতে দীক্ষিণাত্যে 

যাত্র! করিবার আদেশ প্রাপ্ত 'হন। কিন্তু তিনি যখন অজমীট়ে পৌছেন, তখন সংবাদ 

পান যে, পাঠানেরা উড়িষ্যা হইতে আসিয়া পুনরায় বঙ্গদেশ আক্রমণ করিয়াছে । তিনি 

_... * প্রীবিধুভষণ ভট্টাচাধয প্রণীত "বঙ্গবীরাঙ্গনা রায়বাধিনী” গ্রন্থের ৮৬ পৃষ্া। 
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নিজে বঙ্দেশে আমিতে ন! পারিয়া, কুমার জগৎসিংহকে বঙ্গদেশে পাঠান-বিজ্োহ দমনার্থ 

পাঠ।ইয়। দেন। জগতসিংহ কতলু খাঁও ওস্মানের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলেন এবং যুদ্ধে 

আহত হইয়াছিলেন। সম্ভবতঃ এই সময়েই রাণী ভবশগ্করীর সহিত ওস্মানের যুদ্ধ 

হইঘ়াছিল। এবং এই যুদ্ধে জয়লাভের পর তিনি মানপিংহ কতৃক সম্মানিত হইয়াছিলেন। 
আন্দাজ ১৬০০ শ্বীষ্টা্দে বা তাহার পর ছু'এক বৎসরের মধ্যে এই সমুস্ত ঘটনা ঘটিয়াছিল 
মনে করিলে বিশেষ শ্রম করা হইবে বলিয়া মনে করি না। 

ইহার পর সম্ভবতঃ ১৫।২০ বৎসর ুরসট রাজ্য বিধবা রাণী ভবশঙ্করীর নেতৃত্বাধীন 

ছিল। তার পর তিনি বয়প্রাপ্ত পুত্র গ্রতাপনারায়ণকে রাজো প্রতিষ্ঠিত করিয়া কাশীবাস 

করেন। রাজা প্রতাপনারায়ণের রাজত্বকালে আমাদের কবি রাম্দাস আদক বালক মাত্র । 

বয়স সম্ভবতঃ ১২ হইতে ১৬ বত্পর | কারণ, তন তিনি 'গোধন চরাইতে' সমর্থ ছিলেন। 

তার পর ১৬৬২ খ্রীগ্গান্দে খন তিনি 'প্রথম অনাদিঘঙ্থল গান করেন, তখন তিনি নিশ্চয় 

প্রাপ্তবয়ক্ক। বয়ন আন্দাজ ২৫-৩০ বত্মর ধর| যাইতে পারে। স্থতরাং তাহার জন্মকাল 

সম্ভবতঃ ১৬৩৫ খ্রীষ্টাকে বলিলে মারাত্বক ভূল কর। হইবে না। 

শ্রীবসস্তকুমার চট্টোপাধ্যায় 
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জ্ধর্্পুরাণ 

সঙ্গলাচ্লশ 

শ্রীঠাকুরাণীবন্দনা লিখ্যতে 

দুর্গ। দুর্গ! পরা মাতা ছুর্গতিনাশিনী । 

গোকুল রাখিলে জয়! যশোদানন্দিনী ॥ 

কোথা আছ জয় ছুর্গা ই মেড় মসানে। 
দণ্ড চারি উরিবে বালক ম্মহরণে ॥ 

না জানিলাম ্ষ্মাত্র সময়ের বেলা। 

তোমা ম্মহরণে ছর্গ। লইলাম ছাদল! । 
তোমা ম্মহরণে গে। মন্দিরের দিলাম ঘা। 

পুজভাবে উরিবে গায়েনের গুরু মা ॥ 

বর্গ ত্যজে এস চও্ডি সর্বমঙ্গলা। 
ঘটে মাত্র কর ভর ছাড়িয়ে দেঅ গলা ॥ 
কষে বুঝিতে পারে দুর্গ! তোমার মন্ত্রণা। 

শ্রীহরি করিলে পার প্রলয়ষমুনা ॥ 

যমুনা আক্কৃতি দিলে বিষম করালি। 
যমুনায় পার হইলে বলাএ শৃগালী ॥ 
শিবারধপে ঈশ্বরী যমুন। হইলে পার। 
নন্দগৃহে গোকুলে করালে অবতার ॥ 

তোমার মহিমাগুণ গায় হচ্ছিঘংশে। 

কষ্ণের করিলে কার্ধা ভাগ্ডাইয়ে কংসে ॥ 
চ্ঠাম! বধিবায়ে কংস ধরিল চরণে । 

হস্ত হতে দিগন্করি উরিলে গগনে ॥.. 

গগনেতে উরিয়ে বলাইলে অষ্টভূ। 
দেবাহ্থর শঙ্কর বরুণ দিল পৃজ1॥ : 
মদন অস্থুরের সঙ্গে হবে হল রণ। 

কাতর হইল কাম কৃষ্ণের নান । 
অনুর হানিতে গেলে হিমালয় গিরি । 

বাণরাজ নিধনে বলালে দিগন্বরী ॥ 

বিশালাক্ষী রূপ ধরে যবে হিমাচলে। 
শুভ নিশুস্ভ তোমায় লইতে চীয় বলে। 
ধুমলোচন-মধুকৈটভ-নাশিনী। 
চণ্মুণ্ড কৈলে বধ বলাএ রক্কিণী। 
অসুর হানিলে মা অকুঙবক্ষয়ংকরা। 

মহিষাস্থুর হানিয়ে গলেতে মুণ্ডমালা ॥ 

কত কত গুণী আছে আমি কোন ছাক্ন। 

স্বতের, কোলেতে যেন ঘোলের গলায় । 

জালিম়ার জালে গে! হাকিয়া লয় পানি। 
অক্ষরে অক্ষরে কর গীতের-গাথনি-॥ 
গায়েনেয় জাসরে মা দৃষ্টি বুলাইয়ে। 
পক উঠ বস জয় জয়.দিয়ে ॥ 

চিাগরর়র মাথে দেহ পঙ্গপাও ।. 

নল দানে বসে লহরী খেলাও. 
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দণ্ড চারি তেজ গে! রাউলের বাসঘর। 
তোমাকে ম্মরণ করে কাতর কিন্বর। 

আমার আদর ছেড়ে যদি অন্ত আদর যাও। 

দোহাই হরের গো আমার মাথ। খাও ॥ 
ঘন তরু কদলি সঘনে ছাড়ে বালি। 

তুমি গাইবে মুলরূপে আমি গাইব পালি 
স্থুঝে ঘাআ দেই পাপী পাসরিয়ে যায়। 

হাতে তালে লেয় তাকে প্রত কালুরায়॥ 

ডাকিনী যোগিনী বন্দ আর মুখ্যদাসী। 

শ্রবণ করহ গীত ভাই সম বানি ॥ 

সেই আমার জ্যেষ্ঠ ভগিনী আস্তি তার ভাই। 

যদি, অঙ্গে করে ঘাআ-তাকে ধর্শের দোহাই ॥ 
তবে হদ্দি লোভে ঘাআ দিতে করে মন। 

আপন গুরুর মুণ্ডে পাথালে চরণ | 

গান কবি রামধাস কপালের লেখা। 

পাড়া বাগনানে ধশ্ম যারে দিলেন দেখা । 

নিসার রডি 

গণেশ-বন্দনা 

অবনী লুঠায়ে কায়, বন্দ দেব গণরাঁয়, 
অবতার নায়েক আসরে। 

দেবের দেবতা তুমি, কি জানি মহিমে আমি, 
ধিয়ান গন্ভীরে গুণবরে। 

দক্ষিণে ভগণ দত্ত গুণের নাহিক অস্ত, 
গণপতি কুঞ্জরবদন। রঃ 

গলে পারিজাভ মালা অলিগণ করে খেলা, 
৬৬৬ কী ৪ ক | 

গৌরীনুত লব্ষোদর, ম্থশৌভিত চারি কর, 
শঙ্খ চক্র গদ! পল্প শোভা । 

স্বাতুল চরণাছুজে কনক-নৃপুর বাজে, 
তাল মান সরা সঙ্গত। 

নখমণি বিধুখণ্ড। আধারে আলোক চণ্ড, 
গাপদও-প্রবণ সতত ॥ 

মুঞ্ধ মধুত্রত চিত্ত, পাপরসে সদ! মত্ত, 

ত্ব তত্ব কি বলিতে পারে। 
হেরম্বচরণাঘুজে, রেণুক1 রৌরব রুজে, 

অমঙ্গল অশেষ নিবারে ॥ 

নাহি তব অস্ত আদি, অশেষ গুণের নিধি, 

তুমি দেব সংসারের সার। 

শুভ কর্ম আবাহনে, পুজে নর একমনে, 

সবে দিয়ে জয়জয়কার । 

দয় রাখ বিদ্ব হর, আমার আসরে উর, 

দূর কর কুমতি কুজ্ঞান। 

রণে বনে ম্মরে যদি, তারে অঙ্থকূল বিধি, 
করহ তাহার পরিত্রাণ ॥ 

গণপতি বিশ্ব কর দুর। 
তোমার চরণ বিনে, না হৈল আমার মনে, 

নিস্তারিতে আছহ ঠাকুর ॥ 

গণেশ চরণ আশে, গীত গায় রামদাসে, 

এ ঘোর পাথারে কর পার। 

গাইয়া তোমার আগে, গোবিন্দ ভঙ্জন মাগে 

হরি বল জম্ম নাহি আর॥ 

শ্ীধর্্ববন্দনা লিখ্যতে 
উর আমি নিরঞ্জন, নিধলক্ক নারায়ণ, 

উর নিজ সেবক ম্মহরণে। 

নায়েকে করহ দলা, মোরে দেহ পদছাঁয়া, 

নিবেদিলাম এ রাজ! চরণে ॥ 
এক ব্রহ্ম সনা্কন, নিরাকার নিরঞ্জন, 

নিয়ম করিতে কিছু নাঞ্চি। 
কিবা রূপ-গুপ-গাঁথা, হরি হর ইন্্র ধাতা, 

জত কিছু আপনি গোলাঞ্ণ ॥ 
প্রলয় যুগাস্তকালে,। পৃথিবী ভরিলে জয়ে, 

শুন্তেতে ছিলে নৈরাকায়। ' 



অনাদি-মক্ল ৩ 

তুমি বন্ধ! বিষু। শিব। নিম্তার কারণ জীব, 
একা হইলে ব্রিগুণ আকার । 

অন্ত মহিমার্ণব বিধি রিষু। শেষ ভব, 
' যোগ ধ্যানে জানে নাঞ্ি শেষ। 

আমি যৃঢ় পাঁপমতি মায়া-মোহ-মুগ্ধ অতি 

ও স ঞ ক || 

জান বুদ্ধিশ্ুদ্ধিহীন,। কাব্যগাঁথা শক্তি ক্ষীণ, 

দীনহীনে দিলে গুরুভার 

মঙ্গীত হ্ধার দিন্ধু কহ না অনাথবন্ধু 

* . কেমনে ছুন্তরে হব পার ॥ 

জানি তব পাদপঞ্প নিশ্তারকারণ সচ্য, 

ডাকি অদ্য অনাগ্ঘ গৌসাই। 

কঠযস্ত্ে য্ত্রী হয়ে তাল মান রাগ লয়ে 
য। গাআও তাই আমি গাই। 

আদরে অশেষ গুণী, গুণহীন মূর্খ আমি, 

কি গাহিব লোকে উপহান। 

তুমি কবি কাব্যগাথা, মোর মনে চিন্তা বৃথা 
দোষ গুণ তব অভিলাষ । 

করিয়ে তোমার পূজা স্বর্গে ইন্দ্র হইল রাজা, 
সকল তোমার গুণাগুণ । 

ব্রহ্ম। আদি যত দেবে, অভয় চরণ সেবে 

দেখিবারে রাতুল চরণ ॥ 
বন্ধুকা নদীর তীরে দেবাহ্থুর সমাদরে 

কইল ব্রহ্মা এ ঘরভরণ। 
শাস্তনুগৃহিণী গে, আলিম হরের সঙ্গে, 

ধর্মযজ্ঞে করিতে রন্ধন ॥ | 

জাঁজপুর বড় স্থান ধর্ম যথা অধিষ্ঠ।ন 

পৃজ] কইল রামাই পণ্ডিত। 
ষোল শঙ্খ ঘণ্টা বাজে বত্তিশ আলম সাজে 

ধর্মরাজ হইল উল্লাসিত॥ 
রামাই ব্রান্ধণ ছিল ধর্শের পণ্ডিত হইল 

মুনি সব কৈল উপহা'স। 

পঙ্ডিতে ব্রাহ্মণ দেখি, ধর্মরাজ হোলেন ছুঃখী 
যার কাজে হইল সর্বনাশ ॥ 

ধর্মকথ| কয় যেই,... পরম পবিপ্ঞ সেই 
ধর্মকথা পুরাণে গভীর । 

ছিল যুধিটির রাজ! স্বধর্ে পালিয়া প্রজা, 
দ্বর্গে গেল লইয়! শরীর । 

হন্তিনা নগর মাঝে, ব্যাল্লিশ বাজন! বাজে 

হরিশ্চন্্র হত্তিনার রাজ । 

সেই রাজ] ভাগ্যবান ধর যারে কপাঁবাঁন 
বেটা কেটে দিল ধর্মপুজ| ॥ 

মদন] রাজার রাণী চক্ষে না পড়িল পানি 

পুত্রমাৎস রান্ধে সমাদরে। 
ধর্দধরাজ টৈল দয়া, তারে দিল পদছায। 

মরা পুত্র ফিরে পাইল ঘরে। 

জাড় গ্রাম বড় স্থান, ধশ্ যথ| অধিষ্ঠান 
দয়ার ঠাকুর কালুযায়।  " * 

তুমি সে দয়ার সিন্ধু, অনাথ অধম বন্ধু 

কপাবিন্দু তো? কিন্কর চায়। 

ধর্মগৃহ মনোহর, সম্মুখেতে দামোদর, 

সদাই সঙ্গীত হয় নাটে। , 
কাতরে করুণ। কর, অশেষ অগ্তুভ হর, 

অকপটে উর আমি ঘটে। 

ময়ূর ভট্ট গুরু আগে, বন্দিয় মাথার গাঁগে, 

মযুর আগে হইয়ে কবিবর। 
গায় কবিরামদাসে,।  হইরে ব্রাঙ্গণ বেশে, 

যারে দয়া কল মায়াধর | 

নন 

শ্রীচৈতন্ত-বন্দন। 

সম্ভ/ষ করিয়ে (সবে) হরি বল বন্ধুঙগন। 

মন দিয়ে শুন সভে ঠেতন্তবন্দন ॥ 

সংসারের সার পুরী আছে নবন্ীপ। 
পতিতপাঁবনী গঙ্গা যাহার সমীপ ॥ 
ধন্য শচী ঠাকুরাণী মিশ্র পুরদর। 
যাহার'ভবনে জন্মিলেন গদাধর ॥ 



লক্্ীর সহিত হরি গোলোকে বঙিয়ে। 
বদ্ধ! তারে ব্যব করে চরণে ধরিয়ে ॥ 

কলিযুগ কুজ্ান বলুষ অন্ধকার । 

পাষণী পাতবী ভঙ্ডে ভরিল সংসার ॥ 

অশান্্রীয় নাব্তিক অধর্্ী অতিশয়। 
নবস্থীপে হউক গৌরচন্জ্ের উদয় ॥ 
অনাথ অধম দেখে দয়া না করিলে। 
দীনবন্ধু বলে নাম কি গুণে ধরিলে ॥ 

ছুষ্টের দণ্ডক তুমি সঙ্জনের সখ! । 

পাষণ্ড দলন করি কর খ] রক্ষা ॥ 

শুনিয়। ব্রঙ্গার বাক্য দেব নারায়ণ। 
নবদীপে জন্ম লইতে করিলা গমন ॥ 

হটি্া ব্রাঙ্মণ-মিশ্র পুরদ্দরের ঘরে। 

গৌরহুরি জল্ম নিলেন শচীর উরে £ 
দশ মাস দশ দিন রহেন গর্ভবাসে। 
ভূমিষ্ঠ হইলেন গৌর উত্তম দিবসে ॥ 
ফান্তনীয় রাক! শশী তাএ রাহুগ্রাস। 

শুভ সাং সংযোগ সংসার সমুল্পাস॥ 

থগেন্জ জিনিয়! নাসা অতি মনোহর । 

আজামুলঘ্বিত মালা বক্ষের উপর ॥ 

কোটি চন্দ্র চন্দ্রকা-গ্রসন্ন রূপরাশি। 

দিনে দিনে বাড়ে গৌর শুরুপক্ষের শশী ॥ 
শচী-অক্কে গৌরহুরি বাড়ে দিনে দিনে | 
পড়িবারে যান গৌর গুরু সরিধানে ॥ 
ভেদমন্ত্র স্থবস্ত অভেদমস্ত্র খড়ি। 

সবস্ত সাধন হইতে খড়ির হইল ডেরি ॥ 
খড়ি আনি দিতে হরি গুরুকে কহিল। 

নিদারুণ গুরু তায় পুথি গ্রহারিল॥ 

মারিল পুথি বাড়ি ছুর্বতত ব্রাহ্মণ। 
সেইখানে চতুভূজ হইলা নারায়গ। 
ঘাহ! দেখি দ্বিঙ্গবর জুড়ে ছুই হাত। 
না বুবিয়া মারিলাম ক্ষম অপরাধ ॥ 
আমি কোন ছার গ্রভু অধম অধিক।' 

নিজঞঙ্চণে ঝর ক্ষম। তুমি সে সাস্বিক | 

অখিল সংসারে প্রভু কষে চিনে তোমারে । 
কোটি বক্ষ! নারে তোমার লীলা বুঝিবারে ॥ 

কলিযুগ আইল দারুণ অন্ধকার । 
হরিনাম দিয়ে কর জীবের উদ্ধায়॥ 

অন্পবুদ্ধি অল্লাম়ু কলিতে হইল নর। 

নামধর্ম প্রচার করহ অতঃপর ॥ 

লইল! টৈরাগাধর্খম গুরুর বচনে। 
থেল। ছলে হরিনাম দিল জনে জনে ॥ 

হরিনাম হুলভ্য নির্ববাণমার্গ ভবে। 
অনায়াসে পাপী তাগী পাষত্ী তরিবে ॥ 

জগাই মাধাই তার! যহাপাপী ছিল। 

চৈতন্কের নাম লইতে তার! শ্বর্গে গেল ॥ 
শিগুগণ লয়ে খেল হয় দ্িবারাতি। 

গুভূর বাজারে ছিল নীলকঠ তাতি ॥ 

দৈবের বিপাকে তার বস্ত্র গেল পুড়ে । 
চৈতন্তের নাম লইতে বিকাল বাজারে ॥ 
পোড়া বস্ত্র বিকাইল অমূল্য রতন। 
কাটোয়াতে দিল গৌর চাদের ভূবন ॥ 
নাটশাল পাঁঠশাল বার দেবঘর। 

ধবল পতাক! উড়ে তাহার উপর ॥ 

সেইখানে গৌরহরি বার দেন আসিয়!। 

কত পুণ্যবান দেখে নয়ন ভরিয়া ॥ 

জগত তারিলে- প্রভু হরিনাম দিয়া। 

রাঁম্দান বলে দীনে লহ উদ্ধারিয়া ॥ 

এইখানে চৈতন্তবন্দন! হইল সায়। 

রামদান গাইল জা গাওয়াল কালুরায় ॥ , 

দিগ বন্দনা 

প্রথমে বন্দিনু গুরু ধর্ম নিরঞ্জন। 

ধবলঘাট বন্দিলাম ধবল সিংহাসন ॥ 

ধবল আননে গুরু বঙ্গ ভগবান। 

যোল সংখ্য বন্দ আউলের রক্ষিম পুরাণ ॥ 



অনাদি-মঙ্গল 

চারি পণ্ডিত বন্দো চারি ছুয়ার উপর । 
ধামাতকারিপি বন্দে! পৈচি সর্বেশ্বর ॥ 

হংসে ব্রন্ধ। বন্দিলাম গরুড়ে গোবিন্দ । 

বৃষভে বন্িছ শিব এঁরাবতে ইন্জু। 
মহিষেতে যম বন্দ হরিণে পবন। 

ময়ুরে কার্তিক বন্দ গৌরীর নন্দন ॥ 
মকরে বরুণ বন্দো ভল্পুকে বিশাই। 
ঢেঁকি উপর নারদ বন্দে! কুন্দুলে গোসাঞ্ি | 

যার পুরী দিয়। নারদ মুনি যায়। 
দশ দিন বড় ভাগ্য কুম্দল নিবায়॥ 

বন্দ গঙ্গ। ভাগীরথী অপার মহিমা । 
অন্তকালে দিও পদ জব .আছি তোম। ॥ 

গয়ার গদাধর বন্দে প্রয়াগে মাধব। 

কাশী বিশ্বনাথ বন্দ! গোকুলে যাদব ॥ 

আড়ুরের বন্দিনাথে করি প্রণিপাত। 
দক্ষিণে জলধিকুলে বন্দো৷ জগন্নাথ ॥ 

মঠঘর মন্দির প্রত্ুর ধবল পতাক!1। 

তুলসী চৌঞরি হতে ধ্বজা যায় দেখা ॥ 
দেখিয়া দেউলের ধবজা লোকে বলে হরি । 

ধাওয়৷ ধাই চলে যায় ক্ষুধা পরিহরি ॥ 
নয়নে গলিত লোর দেখিয়। প্রতুরে । 

বীর হস্থমস্ত আছে সিংহছুয়ারে ॥ 

প্রতিক্ষণে মনে করে দেখিব জগন্নাথ । 

ঘুচিবে মনের মল! খেয়ে পিঠে ভাত ॥ 

ভাগ্যমস্ত কিনে খায় যার আছে কড়ি। 

দরিদ্র হইয়া কেহ করে কাড়াকাড়ি ॥ 
ইচ্ছাস্থথে নাঞ্িঃ দিলে বলে কাড়ি লয়। 

দয়! করে ফিরে এনে মুখে পুন দেয় ॥ 

খাইয়! প্রসাদ সবে শিরে পুছে হাত। 
হরি বলে নয়ন ভরে দেখে জগন্নাথ ॥ 

সৃতদ্রা বলাই বন্দো! সমুদ্রের কুলে। 
যার পুরী আমোদিত করে ঘোনার ফুলে ॥ 
অষ্ট কুলাচল বন্দো প্রভাতের ভাঙ্কু। 
বুদ্দাবনলীলাকারী বন্দে! রাধাকানু॥ 

কালিন্দী ঘমূনার কুলে বঙ্গ কাছরায়। 

কদদ্বের ডালে বসে মুরলী বাজান ॥ 
গিরি হিমাচল বন্দে! উত্তরে বসতি । 

বায় বরুণ বন্দিলাম করিয়া ভকতি॥ 

চন্য বন্দিলাম আর ক্ষেত্রপাল। 
শিবের ছুয়ারি বন্দো নন্দি মহাকাল ॥ 

জলাসনে ষজ্পপতি বিধি নারায়ণ। 

জরা ছুঃখ গাঁপ হরে লইলে শরণ ॥ 

শ্রীড়দহ বন্দো গোসাঞ্কর পাট । 

আকৃনে মাহেশ বন্দো জগন্নাথের ঘাট ॥ 

গুপ্তিপাড়। বন্দিলাম বৃন্দাবনচন্দ্র | 

জান কী লক্ষণ ্পহ যেখানে রামচন্দ্র ॥ 

গৌরাঙগপুরীতে বন্দে ঠাকুর গৌরাঙ্গ । 
বন্দিলাম যথায় ঠাকুর ঘোষ করে রঙ্গ | 
রাধাকান্ত অবিরামে দিই পুষ্পাঞ্জলি।' 
যোল সাইঙ্গের কাষ্ঠ যাহার মুরলী ॥ 
বোড়চেতে বন্দিলাম বড় বঙ্গরাম। 

শ্রীসাক্ষিগোপাল বন্দি করিয়া! প্রণাম 

নবহ্ীপে বন্দো৷ গৌর শচীর ছুলাল। 
গোরুটা ঠাকুর বন্দো শ্রীরামগোপাল ॥ 
মদনমোহনপুরে বন্দ মদনমোহন। 

সোঙালুকের গোপীনাথের বন্দিন্থ চরণ ॥ 
শ্যামস্ন্দর বনতেঘর! গড়ের ভিতরে । 

ভাগারহাটির গোবিন্দরায় ব্রাহ্মণের ঘরে ॥ 

সরণপাড়া গ্রামেতে বন্দি বলরাম। 
বিষ্ুপুরে লালজীকে আমার প্রণাম ॥ 
বিষুপুরের দেহার| গুপিবে কোন জন। 
তিন মণ তৈল পোড়ে সন্ধ্যার কারণ। 
একে একে বন্দিপাম বির যত স্থান । 
এক্ষণ ভবপুরে ধর্থ স্বরূপনা রায়ণ ॥ 

গোয়াড়ির প্রভূ বন্দো অনুকূলকোলা। 
চাদরায় ধূর্জটিতে খাজজুরের তলা ॥ 
জাড়গ্রাছে বন্দিলাম ঠাকুর কালুরায় । 
যাহার পায় কবি রামদাস গায় ॥ 
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যাত্রাসিদ্ধি-বনদিলাম গ্রাম হায়াৎগুরে। 
প্রথম গ্রচার গীত যাহার দুয়ারে ॥ 
আরাস্তীর দলুরায়ের চরণ বন্দিয়ে। 

ডূবিহ্ন্দর রায় বন্দো ধরণী লোটায়ে॥ 

আঁকুটি স্থানেতে বন্দো। প্রত ধর্মরাজা। 
সদ্গোপ শৃলপাঁণি ঘোষ যাঁর দিল পৃজা। 
সমসপুরের ধর্ম বন্দো লোটায়ে ধরণী । 
কপ! করে দণ্ড চারি উরিবে আপনি ॥ 

কূপা করে আপন পাদুকাঁয় কর ভর। 

তোমাকে স্মরণ করে কাতর কি্কর॥ 
চন্দ্রকোণায় বন্দিলাম শিব শৈলেশ্বর। 

শিওড়ের শাস্তিনাথে জুড়ি দুই কর॥ 

রাণাঘাট কানপুর শিব কন্বীশ্বর । 

খানাকুলে শিব বন্দো মাথার উপর ॥ 

রামপুরের শিবের নাম হটুয়। নাঁগর। 

বিল্বগ্রামে নদীকৃলে নাম জলেশ্বর 
তারকেশ্বরের মহিমা কহনে ন। যায়। 

রাখালে ভেনেছে ধ।ন শিবের মাথায় ॥ 

পশ্চিম দিকেতে দিঘী সাজে নরোবর। 

কুমীরগুল! জলে ভানে দেখে লাগে ডর ॥ 

তারকেশ্বর ঠিক যেন গুপ্ত বাঁরাণসী। 

ভম্ম মেথে নিত্য বসে থাকে যে সন্ন্যাসী ॥ 

ব্যাস কালিদাস বন্দো! কবি ছুইজন। 
কৃত্তিবাস পপ্ডিত যে লিখিলা রামায়ণ ॥ 

ময়ুরভট্ট গুরু বন্দে! গুণের সাঁগর। 
যাহা হইতে গান রইল ভারত ভিত্তর ॥ 

গায়েন গুণিন বন্দে! হয়ে পরিতোষ । 
অপরাধ লবে নাঞ্ যদি হয় দোষ ॥ 

আসরের ভক্ত লোকের চরণ বন্দিয়ে। 

গাহিব ধশ্মের গীত আশীর্বাদ লয়ে ॥ 

শিক্ষা্চর বন্দিলাম জ্ঞানগুরু দাতা। 

ধরণী লুটায়ে বন্দো মাতা আর পিতা । 
ধর্দমদভা্ন পিত! বন্দো মাত! খোলা ভাই (1)। 

দশ মাস দশ দিন জঠরে দিল ঠাই ॥ 

জঠরে ধরিয়া মাত! বড় পাইল দুখ । 
তেঞি লে দেখিলাম ভাই লংসারের মুখ 
দেবগণ বন্দিলাম আর দেবীগণ। 

ডাকিনী যোগিনীর পায় লইলাম শরণ ॥ 
রাত্রিষোগে বন্দিলাম রাত্রিকপালিনী। 

উনকোটি ভৈরব মায়ের চৌষট্টি যোগিনী ॥ 

তাড়েশ্বরী লাটেশ্বরী বন্দিমন্থ গোতানে। 

অগ্রিমুখা হর বন্দে! রাণী পলাশনে ॥ 

থেপুতে ক্ষেপাই বন্দে আমতায় মেলাই | 

রামগোয়! বন্দো রামপুরিতে বেতাই ॥ 

সগ্তমাতা বন্দিলাম গ্রাম মানকরে। 

বরাভূমে বারিনাথে দুষাড় ছুই করে ॥ 

তমলুকে বিষ্টুছরি আর রঙ্গভীমা। . 

বলিতে না পারি মায়ের অপার মহিমা ॥ 

কালীঘাটে বন্দে। মাত1 দেবী ভদ্রকালী। 

বন্দিলাম বেলের বেল্যার বাঁসলি ॥ 
বিশালাক্ষী বন্দিলাম রাজবোলহাটে। 

সদ! গীতবাছ্য আদি হয় যাঁর পাটে॥ 

ঘাটশিলে চেপে বন্দে! দেবি * *। 

বেতায় চেপে বন্দি * * *। 
মঙ্গলঘাটে বন্দিলাম শুভ মঙ্গলচণ্তী। 

ঠিক ছুপুর বেল! মায়ের হাতে শরগণ্ডী ॥ 
ক্সীরগ্রামে বন্দিলাম যুগাছ্ভার পা। 
বলিতে না পারি মায়ের অমঙ্গল রা॥ 

দিল্লীর দাআক় বন্দে। মৌড়েশ্বরী গৌরী । 
বন্দিপুরে বিমল! সদাই সিদ্ধেশ্বরী ॥ 

বিক্রমপুরের বন্দিলাম বিশাললোচনী। 

বেলেয় চেপে বন্দিলাম সিদ্ধা ও যোগিনী ॥ 

বর্দমানে বন্দিলাম শ্রীসর্বমঙ্গল]। 

বেতের গড়ে বন্দিল্লাম রঙ্গিণী বিশাল ॥ 

জোড়রেতে নাম মায়ের ভোগবতী ঠাকুরাণী 
ছাগমুণ্ড তরে যথা! হয় খুনাখুনি ॥ 

তালপুরে ষ্ীর পায়ে নিবেদন করি। 

নারিকেলড়াঙ্গায় বন্দে! মনসাকুমারী ॥ 
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বন্দনা বন্দিতে ভাই মন কর স্থির 
গেড়োয় বন্দিয়ে গাই রন্ৃভি থা পীর। 
পাকা আত্ম দেখে যে বানরে খেলে ঝালি। 

মান্নারনে বন্দিলাম পীর পিরেশমালি ॥ 

রণে বনে যেই জন [ পীর ]শ্মরিয়া যায়। 

মহিষে তারে নাঞ্ঞ মারে বাঘে নাঞ্ি খায় 

পীরের কউসে মোর হাজার সালাম। 

বর্ধমানে বন্দিলাম সাহারারাম ? ॥ 

যোল শে। রাউলে বন্ধ মস্তকের পাগে। 

গীতের ভাল মন্দ যাহার দায় লাগে। 

হরি হরি বল ভাই বনানা হইল সায়। 

্রধ্দমঙ্গল কবি রামদাস গায়। 
তেব রডের 

গ্রন্থারস্ত 
প্রথম কা 

স্গ্তিপত্তন পালা 

হরি বল্ মনঃগ্রীত * অনাদিমন্গল গীত, 

আরম্তিত হইল গ্রথম। 
শ্রবণে কলুষ নাশ পাপ তাপপায় ত্রাস 

ভয়ে কাপে কালাস্তক যম্॥ 

যবে নাঞ্ি ছিল মহী তার পূর্বাপর কহি 
ভূত ভবিষ্যৎ বর্তমান। 

নাহি ছিল জল স্থল ্ব্গ মর্ত্য রসাতল 
| শৃন্যেতে আছিল ভগবান ॥ 
দুরে থাক জীবস্থিতি নাহি ছিল বহুমতী 

গুরু গিরি সথমের মন্দার। 
নাহি রাত্রি নাহি দিবা নাহি ছিল শিব শিব! 

সকল আছিল অদ্ধকার॥ 
ট্ুতাচ্যুতি নাহি রেক আপনি আলোক রেখ 
ৰ নিরঞ্চন ভাবিলেন ব্রহ্ম । 
মায়াগতি ধর্দরায় নিশ্মাণ করেন কায় 
| আচস্থিতে জনমিল বিস্ত ॥ 

বৃদ্ধি হল বিস্তৃক সহিতে নারে ভর | 

ভাঙ্গিল ধর্মের বিস্তক উলিঙগগ জল। 

সব ঠাই ডুবিল জলে নাই একতিল। 
আচদ্বিতে জশ্ব তায় হল নিল অনিল। 
নিলানিল জন্ম হইল আচন্থিতে। 
উদ্থুকের জন্ম হল ধর্মের নাসিকাতে ॥ 
শূন্েতে করয়ে ভর দেব নৈরাকার। 
মায়! হেতু নিঞ দেহ ধারণ আপনার ॥ 

কোটি হুরধ্য চন্দ্র জিনি অঙ্গের প্রকাশ | 

দীপ্চি কইল ব্রিতৃবন অন্ধকার নাশ ॥ 
কিরীট কুগুল কর্ণে উজ্জল কলেবর। 

দীপ্ত কৈল ত্রিতুবন শৃষ্ের উপর 
কোটি ু্যয চন্ত্র জিনি অঙ্গের উদয়। 

মহাধনে অলঙ্কার মহ! জ্যোতির্ময় ॥ 

নিলানিল সঙ্গে উল্লুক মহামুনি। 

হাসিয়া উন্নুক পানে চাহে চক্তপাণি ॥ 
উল্লুক বলেন বাপ কি কহিৰ আর। 

তুমি নারায়ণ গো আগম অবতার ॥ 

স্থজন পালন লয় কারণ কেবল। 
সারের সারাৎসার তুমি মে সক 

প্রলয় নিলয়ভূত বিভূতি তোমার। 
আশ্রএ আমার পৃষ্ঠে ভ্রম অনিবার ॥ 
এত শুনি ঈষৎ হাসিয়া মায়াধর। 
আশ্রয় করিলা পক্ষি-পৃষ্ঠ মনোহর ॥ 
উল্লুক বলেন ক্ষ্টি কর করতার। 
পৃথিবী হৈলে আন্ত পুজা যে তোমার ॥ " 
উল্লক বিনয়ে ধর্থ ভাবেন ধিষ্ধানে। 

ধর্মরাজ চাহিলেন নিজ অঙ্গপানে। 
ূন্তনাথ শুগ্তমধ্যে জন্ম ইলা কায়া। 
ধর্মের বাম অঙ্গে জন্মিল মহামায়া! ॥ 
ক্ষণপ্রভা ক্ষণিক আধারে করে আলা। 
কত কোটি বিছ্যুৎ বিজয়া অচঞ্চল1 ॥ 
অঙ্গরুচি অনঙ্জগরলিণী পড়ে কাদে। 
জোতিন্্য় রতন রঞজিত নান! ছানে ॥ 
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জনমিয়! মহামায়। পিতা! পিতা বলে। 
আনঙগিত হয়ে দেবী বলিতে চান কোলে । 
প্রকৃতির সংযোগ বামনা করি মনে। 

উল্লকে ইঙ্গিত ধর্ম করিলা গোপনে । 
ছহিতার ভাবেতে বসাতে চায় উরে। 
হস্তে ধরি নারায়ণ টেনে ফেলে দূরে । 
নবীন কোমল অঙ্গে বাজিল নির্ঘাত । 

অধোদেশ স্থষ্টি টহল তায় রক্তপাত ॥ 

দেবীর] শোণিত দেখি ধর্কে বিশ্মিত। 

ভাহাতে হৈল হুর্ধ্য গগনে উদিত ॥ 
হুর্যোর উদয় হৈল গগনমগ্ডলে। 

অনাদিমঙ্গল কবি রামদাস বলে ॥ 

শোণিতে জিত হৈল দেব দিবাকর। 

 উক্লুতে অরুণ জন্ম হুৃষ্ের দোসর ॥ 
হুর্যোর সারথি হৈল অরুণ মহাশয়। 

অন্তগিরি উদরগিরি করিলা নির্ণয় ॥ 

দিবস রজনী ভেদ হৈল অতঃপর । 

ুর্্যদেব রহিলেন শৃন্তের উপর ॥ 
দেখিল| পৃথিবী হৈল [জলে] জলাকার। 

নেহারিয়া দেখে ধর্ম অঙ্গ আপনার ॥ 

নাভিপদ্মে পাইল! তিল পরিমাণ মলা । 

রাখিলেন জলমধ্যে বন্মতী বলা ॥ 

অনিল সঞ্চারে মল! ছিগুণ উথলে। 

ভাষিয়া চলিল মলা জলের হিল্লোলে । 

গুরুতর নুদীর্ঘ বিস্তর পরিসর। 

মাঝে মাঝে সরি সরো সরিত সাগর ॥ 

ঠাই ঠাই উন্নত পর্বত হৈল তায়। 
টলমল করে ধর! স্থির নাহি রয় ॥ 

ছুর্ম অনন্ত মূর্তি ধরিয়া আপনি। 
অনস্ত বাস্থৃকিক্ধপে ধরেন মেগিনী | 

্রশ্থপুরী বৈকুঠ কৈলাস ছর্গ উধ। 

সপ্তষবীপ পৃথিবী পাতাল সপ্ত অধঃ ॥ 

জনমিয়া বন্তুমতী জুড়ি ছুই কর। 
কেমনে সহিব বাঁপ। সংসারের ভর ॥ 
ধর্ম বলেন বনু তোমার ভাবনা কি।. 

যার পাপ তাকে যাবে তোমার হবে কি॥ 
তোমার পৃষ্ঠেতে লোক করিবে যঙ্দান। 

তোমার পৃষ্ঠেতে লোক হারাবে পরাণ ॥ 

এইন্ধপে হইলেক পৃথিবী স্থজন। 

হেথা আস্তাশক্তি হৈলা প্রথম যৌবন ॥ 
দেবীর যৌবন দেখি ধর্ম চমকিত। 
উল্ল'কে ডাকিয়া ধর্ম করিল! ইঙ্গিত ॥ 
বাম অঙ্গে জনমিল1 দেবী মহামায়া । 

তেকারণে দেবী মোর হইবেন জায়া ॥ 
তুমি হও ঘটক হে আমি হই বর। 
উল্লক কছেন গিয়ে দেবীর গোচর। 

স্ষ্টি হেতু হইয়াছে তোমার স্থজন। 
অতএব কর দেবি প্রঙ্গার জনম ॥ 

শুনিয়ে উল্লকের কথা দেবীর হেট মাথা। 
বাপে ঝিয়ে খর হবে অদস্ভব কথ|।॥ 

এত শুনি আভাদেবী পলাঁইয়া যায়। 

পথিমধ্যে ধাড়ায়ে আছেন ধর্ম রায়॥ 

পরম লজ্জিত হয়ে যান নারায়ণী। 

দক্ষিণের পথে বসে আছেন চূড়ামণি ॥ 

চারিদিকে ভবানী শূন্যের পথে যায়। 
পথিমধ্যে দাড়ায়ে আছেন ধর্শরায়। 

উল্লুক বলেন দেবী আর কোথা যাবে। 
ছইজনে বিয়ে হোক শুন্যেতে বরিবে ॥ 
উল্লুক কুটুঙ্ব হৈল ঘটক আপনি। 
দেবী ধর্পে ছুই জনে হৈল চাহনি ॥ 

ম্গুমাল। দিল] দেবী ধর্মের গলায়। 
প্রীতিমাল| বিনিময়ে দিলেন ধরায় । 

দেবীধর্ঘে বিয়ে হৈল শুর্তের উপর। 
গায় কবি রামদাস সখা মায়াধর | 



দেবীকে রাধিকী! ধর্ম তপস্যাতে যায়। 

যুগান্ত প্রলয় হেথা ধর্মের মাঘায়। 

দৈব হেতু চাতক গগনে যায় সঙ্গ | 

তাহা দেখি রাউলের উপজিল রঙ্গ | 
ধর্মের শুক্র টলি পড়িল আচন্থিতে । 
ধের” বলে তুলে দিল উলুকের হাতে । 

হাতে করি লইল উলুক খগেশ্বর। 
এইরূপে বনে যায় শতেক বচ্ছর ॥ 

ঠাকুর বলেন উল্ক আর কেনে বও। 
কালকুট বলিয়ে দেবীর তরে দেও । 
পাইয়া প্রভুর আজ্ঞ! যায় মহামুনি। 

আছ্চ।শক্কি যেখানে আছেন নারায়ণী | 

উলুক দেবীরে কয় জুড়ি ছই কর। 
কালকুট তোমায় দিয়াছেন মায়াধর ॥ 

কদাচিৎ এই দ্রব্য না ফেলিও জলে । 
ত্রিভুবন নাশ হয় এই দ্রব্য খেলে। 
এত বলি মহামতি করিল গমন । 

যেখানেতে তপস্তাতে আছে ভগবান ॥ 
দেবী ভাবে আম্মার জীবনে কাজ নাগঞ্রি। 
মরণ উপায় ঘ্রাণ দিলেন গোসাঞ্ঞি ॥ 

বাপে ঝিয়ে ঘর হবে দেবকুলে লাজ। 

হেন ছার আমার জীবনে নাঞ্চ কাজ ॥ 

এত বলি কালকুট করিল ভক্ষণ । 
সেই দিন হইতে দেবীর গর্ভের লক্ষণ॥ 

তিন গুণে ত্রিমৃর্তি প্রকৃতি ধরে পেটে । 

বিধি বিষুণ বামদের অংশভূত বটে ॥ 
তিন ভাই এক গর্ভে দেবী কষ্ট পায়। 

ব্রহ্মতালু ছেদি ব্রহ্ধ। আপনি বেরায় | 

নাভিপয্স হইতে বিষ জন্মিল আপনি। 
অধোদেশ সৃষ্টি করিল শুলপাধি। 
তিন জন জনমিঞ| রইল তিন ঠাঞ্ি | 
নির্ববদ্ধ নিবন্ধ অন্ধ কারু চক্ষু নাঞ্চি॥ 

দেবী দেখিলেন অন্ধ হইল তিন পো । 
অন্তধ্ণান হইল দেবী ছাড়ি মায়া মো। 

ছাড়িয়া আইল আগ্ঘ! যদি তিন জনে । 

তিন ভাই মগ্ন হইলা ত্রন্মময় ধ্যানে ॥ 
তপস্তাতে তিন জন বলে তিন ঠাঞ্ি। 

মায়াবিষ্ট আন্। লঙ্গে এলেন গোনা ॥' 

ব্রহ্মার নিকটে ধন দিল দরূশন । 

্রহ্ষ। ব্রঙ্ধা বলিয়া ভ।কিল ঘনে ঘন ॥ 

ব্রহ্মা বলে আপনাতে হয়েছি অধিৎ। 

কিসের ধর্ম আইল সেই কিসের অতিথ | 

্রঙ্ধ। বলে কে তুমি ধেয়ানে দিলে ধাঁধা । 
দূরে যাও বিফল বচনব্যয় হেথা ॥ 

তারপর বিষ্ণু ঠাঞ্চি গেল মায়াধর । 
বিষু তুষ্ট করিলেন ন! দিয়ে উত্তর ॥ 

অতঃপর উত্তরে শঙ্কর সম্নিধানে । 

জানগুরু গভীর মগন যোগধ্যানে ॥ 
শিব শিব সম্ভাষ শুনিয়া মহেশ্বর | 

যোগবলে জানিল আইল মায়াধর ॥ 

শঙ্কর বলেন প্রভু অনাস্ক গোলাঞ্ি । 

দর্শন দূরেতে থাকু চক্ষু মোর নাঞ্ি ॥ 

মোরে যদি হল কৃপা প্রভূ মায়াধর । 

এস তুমি বস মোর জটার উপর ॥ 
ঠাকুর বলেন তুমি আশীর্বাদ লাও। 

মুখের অমৃত লয়ে তোমার চক্ষে দাও ॥ 

আজ্ঞমাত্বে তখনই পাইল চক্ষুদান 

শৃন্তভরে পলা ইয়া! গেলেন ভগবান ॥ 
চক্ষদার্ন পেয়ে শিব চারি পানে চায়। 

শূন্তাকার সংসার দীপ্ত সুর্যের আতায় ॥ 

ভাবিতে ভাবিতে ভব করিল গমন । 

ব্রহ্মা ও বিষুণর পিঠে দিল দরশন ॥ 
ধর্মের ভারতী শিব কহিল ছুই জনে। 

ছই জনে চক্ষান পাইল ততক্ষণে ॥ " 
র্ধা বলে শিব তুমি সভাকার গুরু। 
জেয়ানে প্রধান ভাই জানকল্পতক্ক ॥ - 

৮ 4 চনে ং ॥ 
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এত বলি তগন্ঠায় গেল বঙ্গ,ফার তটে। 

উত্তরে বদিলা শিব বিষণ মধ্য ঘাটে । 

এইক্ধপে গপ কষে শতেক বৎসর । 

মায়ামৃত হইলেন দেব মাস্াধর ॥ 

ভাসিয়া আইল মড়া অতি পচ? স্রাণ। 

ব্রন্ধা বলে পাতকী ভাঙ্গিল মোর ধ্যান ॥ 

চারি দিকে ফ্লিরাইল! যুখ আপনার । 

চতুষ্থৃখ হইলা বিধি তৃবনে প্রচার ॥ 
ঢেউ দ্বিশ্বা ত্রন্ম। তাবে ভাসায় দে কালে। 

বিষুট যথা তপ কবে বলুকার কুলে। 

মায়! হেতু বিষুদেব নাহি চিনে পিতে । 
ভাপিয়! আসিল ধর্শ শিব যেখানেতে ॥ 

শিব দেখে মৃততঙগ জলে ভেসে যায়। 

ব্রদ্ধঅঙ্গ বলিয়া কোলেতে তুলে তায় ॥ . 

শিব বলে পুনঃ ধর্ম ত্যজিলা জীবন । 

লোচনে বহিছে ধারা দেখে নারায়ণ ॥ 

ওয়ে ভাই ব্রহ্ম। (বিষুঃ. তোমরা গেলে কোথা। 
যার লাগি তপ কর নেই পিতা হেথা ॥ 
তিন জন জড় হয়ে কোলে করে পিতা! 

ত্রক্ষা বলে ছাড়িয়! গেছেন জগ্গদাতা ॥ 

অনেক [কানন ব্রন্ধ! পিতার কারণ। 

হতাশ ছাড়িল তায় হইল হুতাশন ॥ 

বিষ্তত হইলেন তায় অগুরু চন্দন। 
শিব নিজ উরুদেশে গুয়ায় নারায়ণ । 

ছি ড়িয়! উজ্জ্বল জট অগ্রি দিল তায়। 

মায়! হেতু পুড়িয়া চলিল ধর্রায় ॥ 
চিতাভশ সকলি উড়িয়া যায় রায়। 
গোরক্ষনাথ মহাশয়ের জন্ম হইল তায ॥ 
চরণে চরিজিনাধ হাড়িপা হইল হাড়ে। 
যার গুণে গোবিন্দচন্ত্র রাজপাট ছাড়ে । 
পাচ সিদ্ধার জন্স হইল ধর্ম হইতে। 
নাভিপদ্প তিন ভাই নারিল পোড়াতে ॥ 
তুষ্ট হয়ে মায়াপতি কহে মৃত্যুঙজয়ে। 

ভূতনর্গ কর ভব কৈল্লাপে থাকিয়ে॥ 

খনানিনমকল 

বৈকুঠে থাকিয়ে বিভব স্যক্ির পানে | 

ব্রদ্ষধামে বমি বিধি কর নিয়মনে ॥ 

পেয়ে হোতা মহাদেব প্রভুর আরতি। 

হষ্ট হয়ে সৃষ্টি করে তামসিকমতি | 

যক্ষ রক্ষ ভূত প্রেত পিশাচ গুহাক। 

মহাকায় ভয়ঙ্কর সংসারনাশক ॥ 

ঠাকুর হালিয়! হরে করিল! বারণ। 

বিধিরে নির্দেশ টকল। করিতে স্থজন ॥ 

করপুটে কহে বিধি অসম্ভব কর্ম্ম। 

ভূতসর্গ কেমনে হইবে পরমব্রহ্ষ ॥ 

বিশ্রামনিলয় মহী হরি বছকালে। 

হিরণ্যাক্ষ রাখিয়াছে সগুম পাতালে ॥ 

আপনি অনন্ত ধর্ম সত্য সনাতন । 

উদ্ধারিয়! ধরা কর সন্তানে স্থাপন ॥ 

বিকট বরাহমুর্তি ধরিল] ঈশ্বর । 
অভিদীর্ঘ দশন বিরাট কলেবর ॥ 

€খেয়ে গিয়ে পাভালে ধরিয়ে দৈত্যবরে। 

দশনে বিদারি বক্ষ ধরণী উদ্ধারে ॥ 

অনাস্তপদারবিন্দ তরস! কেরুল। 
রামদান বিরচিল অনাদিমঙ্গল ॥ 

আঃরাহারারার। «৫ খা, ঢাতন্যাটমচ 

এইরূপে উৎপঞ্জ হইল পঞ্চ ভূত। 
আকাশ অবনী বহ্ছি সলিল মারুত॥ 

প্রথমে হজিল| ব্রক্ম। চৌঙ্গ ইচ্ছান্ুত। 

পরম তপন্থী তার! সত্যজ্ঞানযুত ॥ 
্বামডুব মন্গপত্বী শতরূপা কন্তা। 
সত্ীপুরুষের প্রথম হইল জনি জন্য! ॥ 
মরীচি ব্রদ্ষার পুত্র জনম লইয়া। 
কলা নামে ক্র কন্ত! কল বিয়া ॥ 

তথি জন্ম হইল কম্তপ গ্রজাপতি। 
দিতি নামে দাক্ষায়ণী যাহার যুবতি ॥ 

অন্থুর জন্মিল সব দিতির নন্দন। 

অদিতির পুত হইল যত দেবগণ। 
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বিনতার পু স্থইল গরুড় মহামুনি। 
কন্তুর গুঞ্জ হইল যত সব ফণী: 
্দ্মার মুখেতে হইল আম্মাণের জনম । 

বাহুতে হইল ক্ষত্র আচ্ছাদিত বর্ঘ ॥ 
বক্ষেতে হইল বৈশ্ঠ, শুদ্র হইল পান্ধ। 
মনুষ্য হথজনকথা পুরাণেতে গায় ॥ 

এইরূপে করেন ধর্ম পৃথিবী স্থাজন। 
উলুকের সঙ্গেতে বেড়ান নারায়ণ ॥ 
উলুকে সঙ্কোধি তখন কহেন ধর্শরাজ! 
বারমতী কেমনে প্রচার হবে পুজা ॥ 

কলিতে করিবে পুর্জ! ধত ভক্ত নর। 

প্রচার করিবে পুজা সংসার ভিতর ॥ 

ভাবনা করেন কেৰ! করিবে মানান। 

উলুক ৰলেন বাণী শুন নারায়ণ। 
যুগে যুগে ঘতেক ভকত পৃজ! করে। 

হরিশ্চন্ত্র পূজ! কইল পুত্র উপহারে ॥ 
হাকন্দপুরাণ মতে পশ্চিম উদয়। 

বিধিমতে পুজা দিবে রঞ্ধার তনয় 
সত্যবতী ইন্দ্রকন্া। সদাই চঞ্চল। 

অভিশাপে পাঠাইবে অবনীমণ্ডল ॥ 
জন্িয়া জগতে পূজা করিবে প্রচার । 

বারম্তী পূজার পত্তন পরকার ॥ 
উলুকের কথায় ছাপিয়৷ হধীকেশ। 
সেই ক্ষণে ধরিলেন জর! যোগিবেশ ॥ 
অনাগ্ভপদারবিদ্ধ ভরস! কেবল। 
রামদাস বিরচিল অনাদিমঙ্গল ॥ 

উরি এডি মত 

মায়া পাতি ধর্মরায় 

অশীতি অধিক বুদ্ধ যোগী। 
গলিত গলিত মাংস কৃস্তল কাশবাকাংস 

কশকায় কত যেন রোগী। 
নয়ন দর্শনহীন উদর অধিক ক্ীণ 

কতক দিন আহারবিহীন। 

নির্ধাণ করেন কায় 

কুশ কমগ্ুলু করে গমন হথড়ীব ভরে 
ছিন্ন চীর পরনে মলিন ॥ 

বিভৃতি-ভূবিত তঙ্গ অপয়াপ অর জু 

চলিতে চঙ্গিতে কাপেগা। 

দয়াময় কত দিন বদন দশনহীন 
 ক্ষীণতর বিপরীত রা.। 

ইন্্রসরোবর ঘাটে মাণিক-মণ্ডিত বাটে 
সন্নিকটে বসিল! ঈশ্বর। 

শত সহচরী সাজে বিজলি তারকা মাঝে 

সত্যবতী সাজিল! সত্বর ॥ 

সোন্দালি ফুলের সম অঙ্গ-রুচি অনুপম 

পাবকে পুরট সম জেন। 

যৌবন গরকে অতি স্ান করে সত্যবতী 

মেঘ মাঝে বিহ্থাল্লতা হেন॥ 

পায়ের জল লাগে গায় ছল পেতয় ধর্ম রায় 

অপায় অশেষ বলে রোষে। 

জল ক্রীড়ে একমনে নটিনী না শুনে কানে 

বিমানে উড়ায় উপহাসে ॥ - 

উপহান অধিক শুনিএ শিরোমূণি। ' 
বহিতে লাগিল ধন্ম ক্রোধযুক্ত বাণী ॥ 

যৌবন গরবে তোরা না দেখিস্ নয়নে । 
বিন! দোষে জল কেন দিলি গে ঝাদ্ষণে ॥ 

অতিবুদ্ধ ব্রাহ্মণ দেখে কৈলি উপহান। 
দ্বাদশ বসর তোদের সংসারেতে বাগ ॥ 

অতিবৃদ্ধ দেখিয়ে করিলে উপহান। 

বৃদ্ধ পতি মহিত সংসারে কর বাল ॥ 
এত শুনি যুবভীর! হাসে খল খল।. . 

আর বার গায়েতে ছিটায়ে দেয় জল ॥ 

বৃদ্ধ হয়ে বুড়া বুঝি হল পাগনপার1। 

তোমার দোষ নাঞ্ি তোমার বয়সের ধার! ॥ 

ইঞ্জের নাচুনি আমর। ইন্্রাজের বি। 
_ বাপের পুজুৰে নাই তোমার তারকি॥ 
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কেন বুড়া এখানে আগুলে আছ বাঁট। 

সরে যাও এখনি সভাতে হবে নাট ॥ 

বুড়া হলে বচনবিলাসে পটু বড়। 

ফুবচন কথায় কথায় আছে দড় ॥ 

বাট ছাড় বিভ্রাট বাধাও কেন আর । 

ডিঙ্গাতে চরণের পানি লাগিল আবার ॥ 

ঠাকুর পরুষ ভাষে পেয়ে এই ছল। 

মর্তেতে মানবী হয়ে তুঞ্জ এর ফল ॥ 

তোর ভাই মাউদদিয়া হবে ছুষ্টমতি। 
অপবাদ তুলে দিবে বন্ধ্যা রঞ্জাবতী ॥ 
জয়াবতী রাজরাণী তোর হবে মাঁও। 

রঞ্জাবতী তোর নাম জম্ম লইতে যাও ॥ 

ঠাপায়ে সেবিবে ধন্ম শালে দিয়া ভর। 

মরিয়া বাচিয়! পাবে কাশ্তপকোঙর ॥ 

জ্ঞান পেয়ে অতঃপর সত্যবতী কয়। 

পরিচয় দাও প্রভূ কোন্ মহাশয় ॥ 

মায়াধারী হেতু তুমি কোন্ মহাজন। 
হাসিতে হাসিতে তখন কহেন নারায়ণ ॥ 

শুন ভদ্রে আমি হই ধন্ম অবতার। 
তবে প্রভু অভিশাপে পাঠাঁলে সংসার ॥ 

এত বলি কান্দে রামা কপালে হানে কর। 

পরিচয়ে গ্রতু বুঝি ব্রহ্ম পরাৎপর ॥ 

পরম পীড়িত রাম। সকম্পিত গ।। 

সকাতরে সঙজলনয়নে ধরে পা ॥ 

অভাগিনী পাঁপিনী প্রমাদে কর পার। 

তবে গ্রভু নিজরূপ দেখাও একবার ॥ 

দেবত| হইয়ে যাই মনুষা হইতে । 

নিজরূপ একবার দেখাও সাক্ষাতে ॥ 

শুনিয়ে ভক্তের কথা দেব নারায়ণ । 

শঙ্খ চক্র গদ1 পদ্ম গরুড়বাহন । 

শারদজলদরুচি তন্ুরুচি সার । 

শোভাময় সংসার শরীর অন্ধকার | 
গীতান্বর পরণে প্রসার সৌদামিনী। 
কনক-্নৃপুর পায় সুমধুর ধ্বনি ॥ 

লস্বিত মন্দারমালা গলে পায় শ্লোডা। 

দেবাস্থুর ঘোগীন্ত্র মুনীন্্র মনোলোভা ॥ 
বিশ্ময়ে বিহ্বল চিত্ত সত্যবতী সতী । 

মহী অঙ্গ গতাঙ্গ চরণে করে নতি ॥ 

গললগ্র বসন নয়নে ঝরে নীর। 

করণুটে স্ততি করে হইয়ে অস্থির ॥ 

দেখিয়ে গোবিন্দরূপ যোড়করে কয়। 

নিদারুণ শাপ কেন দিলে মহাশয় ॥ 

শাপাস্ত একান্ত কর ককুণ। করিয়ে। 

এত বলি কান্দে রাম৷ চরণে ধরিয়ে ॥ 

দেবতা হইয়ে আমর] মনুষ্য হইব। 
কহ প্রভূ তোমার দেখা কত দিনে পাব ॥ 

ঠাকুর বলেন বাছ! শাপ নহে লীন। 

জান না আমার বাক্য পাষাণের চিন ॥ 

অবশ্ত মানবী হয়ে যাইবে সংসার । 

তোমা হইতে হবে ধর্মপুজার প্রচার ॥ 

সদাকাল সদয় সংহতি বব আমি । 

আবার টাপায়ে মোর দেখা পাবে তুমি ॥ 

এত বলি ঠাকুর হইল। অস্তর্ধান। 
সেই ক্ষণে সত্যবতী ত্যজিল! পরাণ ॥ 
পেই দিন জয়াবতী খতুন্স[ন করে। ৩ 

সত্যবত্তী জন্ম লইল তাহার উদরে। 
দশ মাস দশ দিন রহে গর্ভবালে। 

ভূমিষ্ঠ হইল রঞজ। উত্তম দিবসে ॥ 

পাচ দিনে পাচুটী করিল রাজরাণী। 
ছয় দিনে যীপুজ। নান। দ্রব্য আনি ॥ 
দিনে দিনে বাড়ে বাল! স্থতিকার শালে। 

সাত মাসে ভোজন সারিল কুতৃহলে॥ 
চরণে নৃপুর দিল কটিতে কিন্কিণী1 
বাজ্ুবন্ধ বলয়-তৃষিত রত্বমণি ॥ 

নীলাম্বর পরণে চলনে চারু গতি । 

উপমায় অন্তায় মরাল যৃপতি ॥ 

কুঞ্িত কুত্তলপাশ মধুরহাসিনী। 
উপমিত সম্বর-সৃদন-সম্মোছিনী £* 



কন্] দেখি বেখুরায় আহলা॥ অস্তয়। 

রঞাবতী নাম রাখিলেন অতঃপর ॥ 

রঞ্জাবতী জনমি রছিল বাপঘরে। 

সৃষ্টির পত্তন সাঙ্গ হইল এত দুরে॥ 
অনাদামঙ্গল গীত পরমপাবন। 

গাপ তাপ নরক শ্রবণে নিবারণ । 
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সমাদরে গশুনিলে সকল বা! পূরে। 

ধন স্থুত লক্মীলাভ সংসার ভিতরে ॥ 
হরি হরি বল মভে ধর্খের সভায়। 
শরীধর্মসঙ্গীত কবি রামদাস গায় ॥ 

দ্বিতীয় কাণ্ড 
(অনা বীনিপকনর0১ রবিকে এন 

* আছ্য ঢেকুর পালা 

প্রণথমহ পরাৎপর পরম ঠাকুর । 

যার নামে অশেষ আপদ যায় দুর ॥ 

সমাদরে শুন সভে শ্রীধর্মসঙ্গীত। 

বিবিধ পাক থণ্ডে মানন মন্প্রীত | 

ধর্দমপাল ধরর্শিক ধরণী অধিপতি | 
মহারাজ গোতেশ্বর তাহার সম্ততি ॥ 
গুণে গুণবস্ত ভূপ ধন্মেতে তৎ্পর। 

পরম বৈষ্ণব রাজ। শৌরে] শুরবর ॥ 
শিষ্ট হট দুর্জন-ছুর্দতি-দণ্ডদাতা । 

যথারীতি প্রজার পালন শর ভ্রাতা ॥ 
কত কব অশেষ বিশেষ সাধু গুণ। 
পরমপণ্ডিত রাজ। প্রতাপে আগুন ॥ 

মহাপান্র মাউদিয়! মোহেতে জটিগ। 

খলবুদ্ধি ছুরাচার দুরস্ত কুটিল । 

নিকট দম্বদ্ধ অতি ভূপতির শালা। 
স্তাবড় ছেবড় বড় জানে নানা ছল 
নামে মাত্র বসে রাজা রত্বনিংহামনে। 

মাউদার হুকুম ভুদার সর্বর্ষণে। 

অত্যাচার অতিশয় বিচার বিষম। 
প্রজাদের পরিচয়ে কালাস্তক ধম ॥ 

সোমঘোষ গোয়াল গোউড়দেশে ঘর। 

বাকী তার হৈল অনেক রাজকর ॥ 

পঞ্চাশ কাহন দেয় সাত কাহন বাকী। 

মাউদিয়। জানিল কাগজখান1 দেখি ॥" 

পাত্র বলে সোমঘোষ খাজনা নাঁঞ্জ দেয়। 

শুনিয়ে কোটাল তারে ধাক্কা! মেরে লয় ॥ 

ধাক্কা মেরে কোটাল লইল দড়বড়ি। 

মোৌমঘোষ গোয়ালার পায়ে দিল বেড়ি ॥ 

এইরূপে বন্ী রয় এগার বচ্ছর। 
অন্ন বস্ত্র সোমঘোষ মাগে ঘরে ঘর ॥ 

তৈল হুল কর্পুর লবণ হল হীর1। 
পরিধেয় বস্ত্র হল গণ্ডা দশ গিরা ॥ 

অনদিপদ্ধারবিন্দ ভাবিয়া! কেবল। 
রামদাস বিরচিল অনাদিষ্গল ॥ 

বা জে হাট 



ও | হম 

01221 21 
11558 

। & 

একদিন নররায় শিকারে সাজিয়ে যায় 

বেড়ে ধায় চতুরজ দল । 

তাজি বাজি গজরাজ মুগ্ডিত মোহন সাজ 

রাউত মানহুত বীরবল ॥ 

সিপাই সর্দার আর কেহ সাদি আসোয়ার 

অবতার শমন যেমন। 

একাকার দলবল ঘোরতর কোলাহল 

জল স্থল চাপিয়া চলন ॥ 

দামাম! দ্বগড় কাঁড়! জোরে বাজে শিঙগ! কাড়। 

সাড়। শুনি সশস্ক সকল। 

নিশান নির্ণয় নাঞ্িত চারি দিকে দেখ চাই 

নীল গীত পিঙ্গল ধবল ॥ 

পাত্র মিত্র বার-ভূঞকা বাঞ্জিবরে মাউদিয়া 

মাতঙ্গে আপনি গৌড়েস্বর | 

হেন কালে রাঙজগণে সাক্ষাৎ ঘোষের সনে 

সেই ক্ষণে ভাকিল সওয়ার ॥ 

মাছুদ! মুচকে হাসে ঘশ! দেখে রাজা ভাষে 

কহ বন্দী কোন্ দেশে বাড়ী। 
কি নাম তোমার কহ পিতৃ পরিচয় দেহ 

কোন্ দোষে গলে তোর দড়ি ॥ 

সোমঘোষ এত শুনি নয়নে গলিত পানি 

পুটপাণি কয় নবিশেষ। 

সপ্ত পুরুষে মাটি .গোউড় আমার বাটী 

কানু ঘোষ পিত। বহধঃশেষ ॥ 
তার পুত্ধ সোমঘোৰষ পাত্রহেন করে রোষ 

বিন! দোষে এত অবিচার । 

বাড়ী ছাড়া বছদিন ছেলে মেয়ে অন্নহীন 
লগুভগ্ড হইল সংসার ॥ 

বুকেতে হানিয়ে কর কান্দে গোপ উচ্চম্বর 
থর থর কম্পিত শরীর। 

শ্রীধর্মচরণ ভাবি গায় রামদাপ কৰি 
গুরুপদে জয়াইয়া শির ॥* 

* মৌখিক গানে এইকসপ পাঠান্তর আছে... 

অবাদি-মজজ 

দেখে শুনে দাক্ষণ ভুর্দাশ গোক্ালার। 

কুপিয়! করিল ভূপ পাতে তিরস্কার ॥ 
এ নহে উচিত ভাই প্রজার পালন । 

কুটু্ধ বলিয়ে তোমায় না! হল পীড়ন, ॥ 

এত বলি ভূপতি ঘোষের হুলেন সহ? । 

সংহতি করিয়ে লইল ঢাল খাও! বহা ॥ 
সবগয়। করিয়ে রাজা! আইলা রাজপাটে। 

ভূপতির সঙ্গে ঘোষ বসিল! নিকটে ॥ 
আদরে অনারে স্থান দিলেন রাজন। 

পোয়ের সমান নেহে করিল পালন ॥ 

দিনে দিনে সমধিক বাড়িল সম্মান । 

াউদার মর্ধযাদা হইল সমাধান ॥ 

সাথে সাথে রাজার সর্ব] যুক্তিদাত1। 

পানের অস্তরে জলে নিত্য নব ব্যথা ॥ 

বিরলে বিরস মনে করে নানা যুক্তি। 

কেমনে পাইব পুন ভূপতির ভক্তি ॥ 

বারভূঞ। লয়! পাত্র করে দরবার। 

মহারাজ হয়ে কেন কর অবিচার ॥ 

গোয়াল! ধিয়ান ভূপ তব প্রাণনিধি। 

নীচ জনে এত মান বড়ই অবিধি ॥ 

গোয়াল! কুটু্ঘ লয়ে থাকুন ভূপতি। 

গৌড় দেশ ছাড়ি করি অন্তব্র বসতি ॥ 

এগার দিবস মোর পেটে অস্গ নাই। 

নিদারুণ বন্ধনে দ।রুণ কষ্ট পাই ॥ 

এত শুনি মহারাঙ্লার দয়। উপজিল। 

লৌহার ডাকিয়। বেড়ি ভাঙ্গি্না যে দিল। 

গায় হোতে ভূপতি উভয়ে দিল গোঁড়!। 

ইলেম করেন আরে! ঢাল আর খাড়া ॥ 

আক্গি হইতে হইলে তুমি আমার শিকারী । 
এত বলি ফিরে আনে আপনার বাড়ী ॥ 

সেই হইতে গৌঁয়।লার দুঃখ গেল দুর | 
রাজার নিকটে থাকে বচম মধুর ॥ 

অনরে রাখিল তারে শৌড়ের রাজন । 
্্ 

. পুজের অধিক তারে ফরিল পালন । 



এইরূপ মাষ্টাণ বলিয়। ধাক্য কত। 

মহারাজে করিল বিঙ্ায়-দগুবত ॥ 

রাজা কহে মহাঁপান্জ ভাজ বথা রোষ। 

ঢেকুরে পাঠাব কালি পুত্র সোম ঘোষ ॥ 

এত শুনি মহাপাত্র ভাবে মনে মনে । 

ভাল হইল পাঁপ দূর হইল এত দিনে ॥ 

ভূপতি ঘোথেধে ভাঁকি কছেন বারতা । 

আর বাছ। ভিষ্ঠান উচিত নয় এথা | 

কর্ণসেন বিশেষ বান্ধব তিহে! বড়। 

মণ্ডল হইয়ে যাহ অজয়ের গড় ॥ 

অঙ্গয় ঢেকুরে গিয়া! কর ঠাকুরাল । 

বচ্ছরে বচ্ছরে বাছ। পাঠাবে ইরসাল ॥ 

কাল বুঝে গৌড়েতে করিবে অবভার। 
্গীর খণ্ড ছান! দধি পাঠাবে দশ ভার ॥ 

আমিতে যাইতে কতৃ না করিবে হেলা । 

সংসারেতে সখ ছুঃখ বিধাতার খেলা ॥ 

অজয় গঙ্গার কুল গ্রাম উসাবর। 

তাহার দক্ষিণে দেখ অজয় ঢেকুর ॥ 

কর্ণসেন আছেন জামার বড় ভাই । 

দুই জনে অধিকারী হইলে এক ঠাঞ্চি॥ 
আমাকে যেমন ভাব তাহাকে ভাবিবে। 

তিন সন্ধ্যা আপনি তাহার তত্ব লবে। 

কুলীন পণ্ডিত দেখি রাখিবে ব্রাহ্মণ। 

ধর্মমতে প্রজালোকের করিবে পালন ॥ 

যুধিির স্বর্গে গেলেন ধর্মমত হতে। 

বৈশম্পায়ন ইহ! লিখিল1| ভাবতে ॥ 

ঘোষে দিল সরবন্দ মেরা শাল জোড়া । 
শিরোপান্বন্ধপ দিল খুব তাজী ছোড়া ॥ 

সংহতি সহায় শত পদাতি জুবারু। 
সই করি পরোয়াম! দিল রাজা গুরু ॥ 
পরিবায় পরম আদরে দিল রায়। 
নতি স্ততি করে ঘোষ হইল বিদায় ॥ 
অতংপয় খুতবা! করিল গোদ্নাল! ৷ 

পরিজন সঙ্জন পংহতি ঢাপি পোনা | 

বাদাকি-মজল ১৫ 

শ্বেত পীত পিঙ্গল পতাকা উড়ে বাগ়। 

ক্বদেশ বিদেশ কত ঞ্রড়াইয়ে যায় 

কত পথে সরাই সরিৎ হয়ে পার । 

দিবাশেষ উত্ভতরিল অজয়ের ধার ॥ 

জোয়ার গিগ্লাছে ভাট! হইয়াছে 'তড়। 

পার হয়ে পারে পান অজয়ের গড় ॥ 

কর্ণসেন শুনিয়ে আদরে নিল ধোষে। 

অধিকার নির্ধেশ ছিলেন নৃপাদেশে ॥ 

কিছু কাল জঞ্জালবিহ্থীন করে বাল। 

অনাস্তমঙ্গল গীত গাইল রামদা ॥ 

স্টামরূপা আপনি ইছায়ে অনুকূল । 
গড় কেটে দেয় গোপ দেবীর দেউন ॥ 

শিবার দেবর বড় গোয়াল ইছাই। 
একান্ত অন্তরে পুজে দেবী মহামারি ॥ 
শয়নে স্বপনে তার ভোজনে গমনে। 

কেবল ধিয়ান করে চণ্ডিকাচরণে ॥ 

দুর্গ পুজা বিনে ঘোষ জল নাঞ্চি খায়। 

একান্ত ভাবনা করে ভবানীর পায় ॥ 

কৃষ্ণ পক্ষ অমানিশ! ঘোর অন্ধকার। 

তাহাতে পাইল যোগ র্ববিস্ত বার ॥ 

দেবী পুজা করিবারে করিয়া বাসনা । 
সাজায় সামগ্রী সাজ উপচার নান! ॥ 
শর্করা সহিত স্থান! ক্জীর টাপাকল!। 

ধৃপধুন পরিপাটি আালিল পাঁজলা & 
মন্ত্রপূত জবাদল দেয় দেবীর পায়। 
অজা মেষ মহিষ বলি মাঁচুষের ছায়। 

গলে বাস পুটপাণি জবদয়ে করে ধ্যান। 

স্তব করে কচ্থাই উল্লানযুক্ত গ্রাগ 
ভগবছি ভবানি ভয়বিনাশিনি 11 

উদ্ধারের গুল উমা কোর রাত পা । 

ইচ্ছাময়ি ঈপানি ইছায়ে কর দয়া) 
টপ্তীরূপা চষ্িক্ষে ভামুঞ%। অহাসায় 1 
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| দর্গভিনাশিনি দেবি দেবের জননি। 

নিম্তারকারিণি নম নিশুভ-নাশিনি ॥ 

মন্ত্রের অধীন বলে সকল দেবতা । 

সদয়। হইয়া দেবী হইল উপনীতা। ॥ 

দেখা দিয়ে ঈশ্বরী আপনি নিল কোলে। 

মুছিল বদনচাদ নেতের আঞ্চলে ॥ 

বরদা হইয়ে বলে তুমি হবে রাজা । 
ইছাই কয় বারেক হেরিব দশতুজা ॥ 
এত ষদ্দি নিবেদিল ইছাই গোয়াল! । 

দশতৃজ| হইল চণ্তী শ্রীপর্ববমঙ্গল! | 

ডানি পদ সিংহের উপরে স্থশোভিত। 

মহিষ উপরে বাম অঙ্গুলি কিঞ্চিত ॥ 
শোভা! করে দক্ষিণে কমলা গজানন। 

সব্যে শোভে সরম্বতী ময়ুরবাহন ॥ 

অসিফল! নাগ শুল ধন খর শর। 

শঙ্খ চক্র গদ1 পদ্ম শোভে দশ কর ॥ 

দশভূজ! হইল চণ্ডী ইছাই গোচর । 
রূপ হেরে বলে ইছ! সম্বর স্বর ॥ 

ইছাই ঘোষ পড়িল দেবীর পদতলে । 
আস্তাশক্তি ভগবতী ইছায়ে নিল কোলে। 

ভবানী বলেন শুন ইছাই কুমার । 

আম] হইতে রাজা তৃমি ঢেকুর ভিতর ॥ 
তোমারে দিলেম ছায়৷ রাজদণ্ড ছাতা । 

তোমারে জিনিতে নারে শঙ্কর বিধাতা ॥ 

শুন রে ইছাই তোরে বলে যাই-দড়। 

কার্তিক গণেশ হতে তুমি মোর বড়? 

এত শুনে ইছাই ঘে।ষ জুড়ে ছুই কর। 
কহিবারে লাগিল দেবীর বরাবর ॥ 
তুমি মোরে দিয়ে যাও রাজদগড ছাতা। 

আমার উপরে আছে গোঁড়ের মান্ধাতা ॥ . 

যদি আমি দিব নাঞ্জ রাজার ইরসাল। 
০০০০১১১১ 

. গরিপাযে বাঁড়িবেক বিষম জঙ্গাল 
-. মণ্ডল হইয়ে বাদ ভূপতির সনে। 
পতঙ্গ পতন যেন বক্সের আগুলে। 

তৃজঙ্গ হইয়ে নাঁকি জ্িনিবে গরুড়ে। 

জিনিবে পত্জ হয়ে মাতজ প্রচুরে। 
কক্কট হইয়৷ নাকি জিনিবে শৃগাল। 

ইন্দুর হইয়। কোথ। জিনেছে বিড়াল ॥ 
সালুর কি হ'রে লয় ফণি-মাথার মণি। 
অসম্ভব কথা কেন বগ নারায়ণি ॥ 

এত যদি বলে ঘোষ দেবীর সমক্ষে। 
ভবানী বলেন বাপু তোর ভয় কাকে ॥ 

নিশ্চিন্ত হইয়ে বাপ কর ঠাকুরাল। 
রাজ] সহ সমরে ধরিব খাড়া ঢাল ॥ 

স্থরপতি তোমার সমক্ষে নহে স্থির । 

কোন ছার বরভূঞা কত বড় বীর ॥ 
ইছাই বলেন মাঁগে! মন নহে স্থির। 

অরি হেরে বাড়ে যেন অজয়ের নীর॥ 

আর এক ভাবন! সর্ববদ1 পড়ে মনে । 

মরণ না হয় যেন তোমার খাড়া বিনে ॥ 

মা হয়ে বেটার মাথা যদি কাট ম1। 
মরিয়! মায়ের পাব এ রাজ পা॥ 

এত শুনি ভবানী বলেন আরবার। 
এমন কথা কইলে কেনে ঘোষের কুমার ॥ 

তোমার মরণ বাছ! না হবে এখন। 

অবনীতে ন।৷ আসে যবে বশ্ঠপনন্দন | 

যত কাল নাঁঞ্ি হবে লাউসেন অবতার । 

তত কাল ঢেকুরে তোমার অধিকার ॥ 

ইছাই বলিল তায় আছে বহু কাল। 

ঢেকুরেতে কিছু কাল করি ঠাকুরাল ॥ 

এইরূপ বাঞ্ছিত বিবিধ দিয়ে বর। 

অন্তপ্ধীন হয়ে গেলা কৈলাসনগর ॥ 

দেবীর ক্ুপায় গোপ পরম প্রব্ন। 

রামদান বিরচিল অনাদিমজল । 

দিনে দিনে প্রতাপ বাড়িল গোমালার । 
গড়ের পত্তন করে অতি পরসার । 
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ইছাই সাক্ষাৎ শ্যাম! পৃজে নিরন্তর | 

মাউদা পাত্র লয়ে শুনহ উত্তর ॥ 

সাক্ষাৎ হইল পাত্র কালাস্তক যম। 

পনের কাঠায় কুড়া বাণ কাঠা কম॥ 

পাইকেন জমিকে মাপে কোণে কোণে দড়ি। 

বেতন বেরাজ করি পাইকে চায় কৌড়ি 

বকেয়া আদায় করে নহে কম কড়া। 

হুদ রুফা বাদ নাঞ্ সদর সদ দেড় ॥ 

প্রমাদ শুনিয়ে পালা পলাইয়ে জায়। 

ধন জন আটকি সর্বস্ব কাড়ি লয় ॥ 

আশ্রয়ে অধিক কষ্ট পলায়নে দুখ । 

হঃখ স/য় রয় কেউ ভাবে পরে সুখ ॥ 

বিমুখ বিধাতা যারে বিদেশ পলায়। 

ঘদেশের মায়। মোহ পাসরিয়। যায় | 

শুনিল অজয় গড় সর্ধ্বদ| বিজয়। 

অভিনব পত্তন পরম স্থধোদয় ॥ 

কানন কাটিয়ে করে পমার চত্বর । 

বিনা করে বিদেশী যাইয়ে করে ঘর ॥ 

ঘর ভিট! করে দেঠ পৌঁধণের পেশা । 

যথাযোগা সম্মন সাদরে বেশভৃষ। | 

উপদ্রব অশেষ পাইয়ে ছুঃখ শোক। 

উঞ্জাড়িয়ে উঠে যায় রমতির লোক ॥ 

ব্রাহ্মণ কায়স্থ বৈচ্ তাঁমুলি তেলী তাতি। 

সদগোপ পল্লব গোপ কৈবর্ত বাইতি ॥ 

পলায় যতেক জাতি গণিতে অপার । 

গড়ে গিয়ে হইল বসতি সবাকাঁর ॥ 
মোগল পাঠান যত মিরজাদ। মিঞা । 

অর্ধ্যাদা পাইল বড় ঢেকুরেতে গিয়া । 

লোহাটা বজ্জর নাম রক্রিমিতে ঘর। 
পাড়াশুদ্ধ পলাইল ঢেকুর নগর ॥ 

রক্ষক তক্ষক সম গড়েতে করে থানা। 

শত কুড়! জমি একোজনার মাহিন] ॥ 

(লোছাট! বজ্জর শুর সহর কোটাল। 
'দিবস যামিনী বুলে হাতে খাঁড়া ঢাল ॥ 

পাহারা পাগ্ডিত্য বড় চগ্ডাল দুরন্ত । 

দেব-রি যেমন অস্থর বলবস্ত॥ 
দিনে দিনে প্রবল প্রতাপে বাড়ে ঘোষ। 
তজনে ভবানী তারে সদাই সন্তোষ ॥ 

নিরস্তর সেবা করে বিশালার পা। 

নিত্য বলিদান দেয় মালষের ছা ॥ 

পরিপাটি চপ্তিক পুজার আয়োজন । 
কথা কঠিন বড় কইতে বিবরণ ॥ 
ইছাই বলিল পুজার আন উপচার। 

দ্রশ বিশ যত পাও বালক কুমার ॥ 

অজা মেষ মহিষ আন নাহি যার সংখ্যা । 

মায়ের চরণে আজ দিব রক্তগঙ্গ || 

এত শুনি চণ্ডাল সব উঠাইল পাল। 

করিল পয়ান সবে ধরিতে ছাবাল ॥ 

সারাদিন কাটায় বসিয়ে ঘাটে বাটে। 

না পাইয়ে নিশিঘোরে ঘোরে পিঁদ কেটে ॥ 

হাঁপুতির বাচ্ছার ধরিয়ে ছুটি পায় । 

চুরি করে নিয়ে গেল টের নাঞ্ পায় ॥ 

এইরণে শ্ামার সেবায় দশ শিশু । 
দেবীর দেউলে আনি উপনীত আশু ॥ 

বলিদান দিল ঘোষ মঙ্গল বিধানে। 

রাঙাল নরের রক্তে চণ্ডিকাচরণে ॥ 

পরিতুষ্ট হয়ে চগ্তী ছাড়িল কৈলাম। 
বরদা হইয়ে বলে কোন্ অভিলাষ ॥ 

মায়ে পোয়ে বসিয়ে বিরলে হয় কথা। 

ভবানী বলেন বাপ শুনরে বারতা । 

সাধ নাঞ্জি পুনশ্চ কৈলাসে আর যাই। 

তোর পুজ। মনে পড়ে বাপুরে সদাই ॥ 

পাট হতে প্রতাপে সেনেরে কর দুর । 

কালি রাজা হও তুমি অজয় ঢেকুর ॥ 

করপুটে কয় ঘোষ ভরসা রাঙা পা। 
পাষাণের রেখ মা তোমার মুখের র॥ 
বর দিয়ে অভয় হইল অন্তর্ধান।. 

উদয় দিবসমুখ নিশি অবসান ॥ 
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অনাদিষগল গীত স্ুধারসধার । 

রামদাস ভণে ভক্ত পিয় অনিবার । 

ছাওয়াল ন! দেখে লোক কান্দে উচ্চস্বরে । 

কোন কালে নাই শুনি ছেলে ঘায় চোরে। 

কপালে হানিয়ে কর কান্দে বাপ মায়। 

'পুত্রশোক তুল্য ব্যথা না আছে ধরায় ॥ 

দেবী পুজা করে কাটি মানুষের পুত। 

এদেশে রাক্ষস হল আপনি শ্রীযুত ॥ 
কর্ণসেন শুনিল এ সব সমাঁচার। 

বদনে না সরে বাণী হইল চমৎকার । 

দেবী যারে সদয়া সে জন কারে ডরে। 

দেবান্ুর ষক্ষ রক্ষ নাগ পক্ষ নরে॥ 

দিনে দিনে রাজার দোহাই হল দুর। 
রাজপা্টে বসে গিয়ে সাক্ষাৎ অন্থর ॥ 

কর্ণসেন ভাবিল বিপত্তি হইল বড়। 

শিলাবতী সহিত স্বযুক্তি করে দড় ॥ 
ছেলে লয়ে দেশ ছেড়ে গৌড় চল যাই । 
মহ] বলবন্ত হল গোয়ালা ইছাই | 
আপনার তুল্য নয় কি করিববাদ। 
প্রাণ লয়ে শেষে কেন ঘটিবে গ্রমাদ ॥ 

ছয় বেট! সহিত স্থরূপ! বধূ ছয়। 
গৌউড়পথে গমন অন্তরে গুরু ভয় ॥ 
বলবস্ত ছুরস্ত দাস্ভতিক বড় বেটা। 

মাঝপথে কি জানি ঘটায় ঘোর লেঠ! ॥ 
গুরুগতি গমন গোপন গনে ধায়। 
কত দেশ এড়ায়ে গউড় গিয়ে পায় ॥ 
রাজার মন্দিরে রাখি নিজ পরিবার । 
উপনীত হইল সেন রাজদরবার | 
পাত্র মিত্র বেষ্টিত সঙ্জন সাধু কবি। 
সাক্ষাৎ ্রীধুত যেন ্িষাঁষের রবি ॥ 
সম্মুখে পঙ্ডিত পড়ে বৃঙ্ধ উপাধ্যান। 
সভাসদ সহ শুনে ভারতপুরাণ ॥ 

যেই কালে বৃজা্থর হইল গ্রাবল। 

রণে হেরে পু্লায়ে গেলেন আধগুল। 
ইন্দ্রপদ অধিকার করিল অস্থর । 
ত্বর্গ ছেড়ে সভয়ে পলায় যত স্থুর ॥ 

হেন কালে বন্দনা করিল কর্ণসেন। 
রাজা বলে কহ বন্ধু হেন দশা ফেন। 

কর্ণসেন শোকাকুল সকম্পিত রা। 

নয়নে গলিত ধারা ললাটে হানে ঘা॥ , 

কি কব দুঃখের কথা পুড়েছে কপাল) 
গোয়াল হইতে গেল মোর ঠাকুরাল ॥ 

সোমঘোষনন্দন ইছাই নাম ধরে। 

হয়েছে প্রবল বড় বিশালার বরে ॥ 

পাট নিল জিনিয়া আমারে কৈস দূর। 
আজ হইতে খ্বতন্তর অজয় ঢেকুর ॥ 

ন। মানে হুকুম তোমার না মানে দোহাই। 

মানুষ কাটিয়ে পূজে দেবী মহামাই ॥ 
এত শুনি মাউদিয়। দেয় হাতনাড়1। 

বাপ হয়ে বেটার রণে ধর ঢাল খাড়া ॥ 

গোয়াল! হইল পুত্র তুমি হলে বাপ। 
সামাল এবার রাঁজা বাইরাল সাপ॥ 

জান না অধম জনে উচ্চ সমাদর । 

কুকুরে আদরে উঠে মাথার উপর ॥ 

এত শুনি ভূপ্তি দশনে ওষ্ঠ চাপে । 

মার মার করিয়ে উঠিল বীরদাপে ॥ 

আপনি সাজিতে যান রাজা গৌড়েশ্বর | 
হেন কালে মহাপাত্র কহে যোড়কর ॥ 

পরমুখে কোন্দল করিতে কেন যাব 

আজ্ঞ! কর আপনি উকিল পাঠাইব ॥ 

পাতি পাঠাইয়ে জাগে বুঝি তাক যতি। 
মনাপিব পশ্চাতে করিব হুর্গতি ॥ 

সান] হয়ে জাকু আজ ভাট গঞ্জাধর। 
সায় দিল সভার সহিত গৌড়েশ্বর | 
ভাটরায় হইলেন ঢেকুরের সানা । 
চলিল চাঁপিয়ে দোলা আনিতে খাজন1। 
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সুখ? শয়নে ভষ্ট ঢালিয়! দিল গ!। 

ছুই পাশে গড়ে কত চামরের বা ॥ 

নিসা নাগারা চলে পদাতি পাইক। 

সঙ্গে চলে সহায় লিপাই শতাধিক ॥ 

কত পথে সরাই সরিৎ হইয়ে পার। 
অবশেষে উপনীত অজয়ের ধার 

ত্বরিতে তরণীযোগে তরিল অজয় । 

মমাদরে সোমঘোষে আগু হয়ে লয় ॥ 

পড়িল সিংহলচন্দ্র ভট্ট রায়বার | 

দোমঘোষ শুনে যত তট্রের কায়বার ॥ 

রদ করি রাজার হুকুম হইলে রাজ! | 

জান নাই ইহার উচিত পাবে সাজ ॥ 

শেষ বয়ঃ বাচিতে বাননা যদি মনে। 

মাথায় করিয়ে কর চল রাজধানে ॥ 
নুদে মূলে বেবাক বকেয়। দিবে লেখ।। 
এই দণ্ডে কর কর্ণ সেন মনে দেখা ॥ 

শুনি নাকি বলবস্ত তনয় তোমার। 

কি ছার বড়াই তার সে বা কোন ছার ॥ 
অনলে পতঙ্গ যেমন পুড়ে হয় ছাই। 

সেইরূপে হবে ধ্বংস মবংশে ইছাই ॥ 

পূর্বাপর পরিণাম কহিলাম তোম]। 

বুঝিয়ে উচিত ঘোষ হও শীপ্রকম! ॥ 

এত শুনি সোমঘোষ করিয়ে প্রণতি | 
ভাটরায়ে কর কিছু বিনয় ভারতী ॥ 

ঘাটি মাগি রাজার চরণে লক্ষ বার। 

অবোধ তনয় আমার জানিবে সর্বকাল ॥ 

কিন্তু এক বারতা কহিএ রাখ! ভাল। 

জানিলে রাজার লোক বাড়াবে জঞ্জাল | 

অতেব গোপতে দ্বিব বে্বাক খাজন! । 

শুধালে কখন যেন না কহিও সানা ॥ 

বড় সে ছুরস্ত ছেলে কিজানি কি করে। 

রাজপথ ছাড়্য। যাবে গুধ গন ধরে ॥ 

হুসারে হিমাবে দিল রাজার প্রাপ্য কর। 

মাথায় করিয়া! লইল ঘত্তেক কিন্বর॥ 

কোন্ ছার গোয়াল! ভাবিয়! ভট্টর়ার। 
দেমাকে দোলায় চেপে রাজগনে বায় ॥ 

ডিগ, ভিগ্ব শবদে কাড়ায় পড়ে ফাটি। 

কুড়ি হাত কেঁপে গেল অজয়ের মাটি ॥ 

হেন কালে শিকার সারিয়! ইছা শূর। 
ত্বগণ সংহতি পশে আপনার পুর ॥ 

দেখিল রাজার লোক যায় অহঙ্কারে। 

রুষিয়া ইছাই ঘোষ কহিল লন্করে ॥ 

ডরে কাপে বাস্কি বক্কণ মেঘবান.। 

কোন্ বেট! ঢেকুরেতে ধরিল নিশান ॥ 

অন্থমানে বুঝি লয়ে যায় রাজকর। 

সমুচিত দিব শান্তি আগে গিয়ে ধর ॥ . 

মার মার মহারবে ধাইল চগ্ডাল। 

বাধ! দিয়া বেড়িয়া দাড়াল জমকাল ॥ 

ধুমধাম শবদে পড়িল ঠেঙ| লাঠি। 
চড় চাপড় কত কিলের পরিপাটি ॥ 

ভাটরায়ে কাছি দিয়া বান্ধে প্যাচমোড়া। 

ধাকা মেরে দেয় কত বন্দুকের হুড়া ॥ 

ধান্ক! মেরে লয় কেহ গড়ের ভিতর । 

ভাগ্ডারজাত করিল যতেক রাজকর॥ 

ভাটের মুড়ায়ে মাথা! অজয়ের কৃুলে। 

গাধা থচ্চোরের মুতে ভিজাইল চুলে 
বলিতে কহিতে বড় বেড়্য। গেল রাগ। 

ছুটি গালে তুলে দিল নরুণের দাগ ॥ 
ডানি গালে কালি দিল বাম গালে চুন । 
ভাটরায় ছখানলে জলিল দ্বিগুণ ॥ 
মোমঘোষ দেখিয়া ভাটের ছুর্গতি। 

খেদে বলে ইছাইরে তুই মূর্থ অতি। 
উকিলের অপমান রাজার সঙ্গে বাদ। 

আমার জীবনে বুঝি নাঞ্ি কোন সাধ ॥ 

উকিল ঈশ্বর তুল্য ইথে নাঞ্রি আন। 
কোন মাসে করিয়াছ উকিণ্ধের অপমান ॥ : 
জামা ভুত! দিয়া তুমি ভাটেরে কর বশ। . 

দরবারে গিয়। জেন করঞ পৌর ॥ .. 
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বাপের বচন শুনি গোম্নাল। ইছাই । 
ভাটকে দিলেন ছেঁড়। পুরাণ কাবাই ॥ 

এনে দিল জাম] তার শত ঠাঞ্িঃ ছেঁড়া। 

ভানি চক্ষু কাণা তার এনে দিল ঘোড়া ॥ 

ভয়ে ভয়ে বিদায় হইল ভট্টরায়। 
সংহতি সকল সঙ্গী হেঁটমুখে যায় ॥ 

পলাইয়৷ যায় ভাট ফিরে ফিরে চায়। 

দারুণ ইছাই পাছে পুন-সঙ্গে ধায় ॥ 

গুরুগতি গমনে পাইল গৌড় দেশ। 
দরবারে যায় ভাট লইয়া সন্দেশ ॥ 

পাত্র বলে মহারাজ দেখ দৃষ্টি দিয়ে। 
ওই বুঝি ভাট আসে খাজন! লইয়ে ॥ 
তর্কাতর্কি তুরিতে পাইল দরবারে। 
শিরে হাত দিয়! ভাট কাদে উচ্চস্বরে ॥ 

অন্ভের কাজেতে গেলে ঘোড়াজোড়া পাই । 

আপনার কাজে গিয়! চড় লাথি খাই ॥ 

সোমঘোষ রাজকর হিসাবিয়ে দিল । 

তার বেট! ইছাই সকল লুঠ্য! নিল। 
বিধিমত বিস্তর করিল অপমান। 

হয় নয় দেখ রাজ! দশ] বর্তমান | 

কত শত দুর্ববাক্য বলিল তোম। দুষ্ট। 

এত শুনি ভূপতি অনল প্রায় উষ্ণ ॥ 

তখনি হইল ত্বরা সাজিতে লম্কর। 

পাত্র বলে আমি যাই রও গৌড়েশ্বর | 
(কোন্ তুচ্ছ উপরে আপনি যাবে সাজি । 

চুলে ধরে চরণে লুঠাব সেই পাজি ॥ 
নিথে ছিগ্ডে লোহাটার মস্তক দিব ভেট। 

রাজা বলে তথাস্ত না হও জেনহেট॥ 

ঘন ঘোর ধর্ঘর সিঙের হইল সাড়া । 

দামাম। দগড় ঘন বাজে রণকাড়া ॥ 

সাড়া শুনি সিপাই সঙ্দার সাজে ত্বরা। 
মির মিঞা মোগল পাঠান নাম জারা। 

ধান্ুকী ফলকী পত্তি পাইক ফোরিক। 
রায়বেঁশে রাউত মাউত লক্ষাধিক ॥ 

/বারভূঞ্া বীরবেশে বাহাত্ত মণ্ডল। 
( ফোল পাত্র সাজে শুর রায়ত সকল। 
)কর্ণসেন সাজিল আশায় বাস্ধি বুক। 
কর্ণনম সাজিল কর্ণের ছয় হত ॥ 

ঘোষের উপরে বড় পাত্রের আছে আড়ি। 

রিবরে সাজিয়৷ চলিল দড়খধড়ি ॥ 

সামরায় চতুরঙ্গ সাজে নব লক্ষ । 

পক্ষ বল পশ্চাতে মিলিল রখদক্ষ ॥ 

গুরুগতি গমন গর্জন বীরদাপে। 

চলিতে চরণ চারে বন্থুমতী কাপে ॥ 

দামাম। দগড় কাড়া বাজে রণ-উর। 

মাতঙ্গে নাগারা বাজে দুর ছুর ছুর ॥ 

রণভেরী টমক খমক বাজে স্ছিা। 

ভোঙ ভোঙ ভোরঙগ মৃদঙ্গ ধিঙ্গা ধিজা ॥ 

ম্ঘমাল। কাদস্থিনী হাতীর চাপান। 

অশ্বত্খের পাতা যেন বরোজের পান ॥ 

ধ'। ধা! শবদে বাজিছে বড় দামা। 

বহু সৈম্তে সেজে এল মাউদার মামা ॥ 

সাজিল সংগ্রামে স্বর্ণবব্বী অলি করে। 

রাজার জামাতা সাজে চারুচিরা শিরে ॥ 

গুড় গুড় দগড়ী দগড় জয়ঢাক। 

রণভেরী কল্লেলে কর্ণে লাগে তাক ॥ 

সাজিল হাসন বীর পায়ে দিয়ে মোজ।। 

বার শ গোলাম সঙ্গে তের শত খোজা ॥ 

হুঙ্কারে হাসন বীর ঘোড়া লয়ে ধায়। 

দেবতা অস্থুর নর দেখিয়া ভরায় ॥ 

বেণুরায় কোমর বাদ্ধে রাজার শ্বশুর । 

সাত হাজার ঘোড়া তার লালবাক্। ক্ষুর ॥ 

ভল্লকীর সাজিল ভবানী মহাশয় । 

পার্ববতীয় টানে যাহার কাড় বয়॥ 

সাজিল গোবিন্দ মল্ল পেঁড়োয় যার ঘর। 

ধাক্কায় মহিষগুল! দেয় যম্ঘর 

সিপাই সর্দার সাজে পর্বতের চূড়া। 
ভগীরথ কোমর বান্ধে মাউদার খুড়া ॥ 
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কাউরের সিপাই আইল নরসিংহ রায়। 
রাজার দরবারে যার নাম লেখা যায় ॥ 

বার ভূঞা কোমর বাদ্ধে রাত সকল। 

ধোল পাত্র কোমর বান্ধে বাহাত্বর মণ্ডল ॥ 

মালক চালক মারে ডাগর হাঁকার। 

ধমকে ধরণীপৃষ্ট হয়ে যায় ফার ॥ 

করি দস্ত দেয় লম্ফ করে পরিক্রম। 

থোর নাদ সিংহনাদ রিঙ্গন বিক্রম ॥ 

শিরে টুপি দাড়ি ঝুপি মোগল পাঠান। 
করী পিঠে কেহ উটে ছু হাতে কৃপাণ। 

গজ গজ গভীর গরজে জগবম্প। 

টসম্তগণ মালসাটে ঘন দেয় লম্ক ॥ 

দল সহ সাজে রাজ] গউড়েশ্বর ৷ 

জিনিবারে চলিল ইছাই ধনুর্ধর ॥ 
ব্যাপিল চরণধূলি গগনে তৃতলে। 
একাকার যোজন জুড়িয়া ঠাট চলে ॥ 
পঞ্চ শব্দে গগনে মাতায়ে তুলে রাও। 
তালে তালে বাহিনী উল্লাসে ফেলে পাও ॥ 
পার হল ভৈরবীপতরণী অনুকৃল। 
পাচ দিনে পায় গিয়ে অজয়ের কৃল। 
পার হয়ে সরিৎ পরশমাত্র জল। 
উথলে সলিলরাশি জানি পরবল ॥ 
কল কল তরঙ্গে ত্রিপুট ফেনাময়। 
ঘন ঘন আবর্ত দর্শনে গুরু ভয় ॥ 
নিরুপায় হইয়ে মোকাম করে ভীরে। 
কত শত বেলদার বেপারী কর্ম করে ॥ 
উচু নীচু ভাঙিয়। করিল পরিসর । 
রাউটি কানাৎ কত পড়ে থরে থর । 
গুড় গুড় গভীর গরজে গুরু গোলা । 
আতঙ্কে ইছাই পুজে শ্রীসর্ধমঙ্গলা ॥ 
শ্তামরূপা-চরণে লুটায়ে করে স্ততি। 
ভবভয়ভর্জিনি ভবানি ভগবতি ॥ 
দানবদলনি হর্গে ছুর্গীতিনাশ্রিনি। 
জগতজননি দেবি যোগীর ধন্দিনি - 

যুধিষ্ঠিরের কন্তা মাতা নকুলগৃহিণি। 

সহদেবের মাতা তুমি বট ঠাকুরাণি ॥ 
তারিণি তরলে আসি তরাও তৃরিতে। 
রক্ষ মা রক্কিণি রঙ্গে রাজার রণেতে ॥ 

পরিতুষ্ট অভয়! সদয়! হয়ে কয়। 

কেন রে ইছাই তোর কাঁরে এত ভয় ॥ 

কটাক্ষে রাজার ঠাট উড়াইব তৃপা। * 

রণদিন্ধু তরাতে আপনি হব ভেলা॥ 

উপলক্ষ্য সমরে সাজিয়া চল ঝাট। 

সংহতি সহায় হয়ে বিনাশিব ঠাট ॥ 

ইছ! কয় জননি ভরস] রাঙা পা 

অপায় আমার কিবা থাকিতে তুমি মা ॥ 
এত বলি ইছাই সাজিতে দিল ত্বরা। 

রণসিঙ্গা বাজে ঘোর দামামা নাগার। ॥ 

চগ্তবেশে সাজিল চণ্ডাল যত জন। 

অভয়! ভাবিয়া বীর করিল সাজন ॥ 

ছুই দণ্ড রাত্রি যখন গগনমগণ্ডলে। 

দুর্গা ছুরগা ম্মরিয়ে সব গুরুগতি চলে।॥ 
হান হান হুস্কারি ধাইল পক্ষবল। 
সাড়া শুনি সত্বর হইল পরবল ॥ 
পর হয়ে অজয় কটকে প্রবেশিল। 

রামদাস কহে এবে অনর্থ বাড়িল॥ 

ভাবিয়ে বিশালা ধাইল গোয়াল! 
ভদ্রকালী যার সখা । 

আইল ধনঞজয় হইল উদয় 
কুরুসৈত্তে দিল দেখা ॥ 

লোহাট। বজ্জর মাতঙ্গ উপর 

ফলঙ্গ খেলাম বীর1 

ঘন ঘোর ভাক মার মার হাক 

-স্ঝীকে ঝাঁকে হানে তির 
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বীর-ভাক ছাড়ে চারি দিকে ঝেড়ে 

পদাতিরে ধরা কাটে। 

যত দূল বল পাঠান মোগল 

বেটিল রাজার ঠাটে ॥ 

মাতঙ্গে চাপিয়া যুঝে মাউদিয়া 

বারভূঞা যুঝে রাজা। 
সিপাই সর্দার বলে মার মার 

রায়বেশে মহাতেজ ॥ 

যুঝ ফোরিকান হাতে করি বাণ 

বীর সিপাই সর্দার। 

রাউত মাউত যত রাজপুত 

এ ক য় রি 

ঘোড়া জেন তার! খসে ॥ 

ধাইল বন্দুকী তবকী তবকী 
উভয়ে করিয়ে গুলি । 

সিপাই সর্দার করে মার মার 

জলবেগে ধায় গুলি ॥ 

পাঠান মোগল গেল৷ রসাতল 

দল্মল জামা জোড়] । 

কত কাটাকাটি কামড়ায় মাটি 

মাউত মাতঙ্গ ঘোড়া ॥ 

বাছ। বাছ। সেন ধাইল যত জন! 

ধনুকে জুড়িয়া তির । 

রুষিল ইছাই কাটিতে সিপাই | 

বড় বড় মহাবীর ॥ 

লোয়াটা বজ্জর হাতীর উপর 

খর চোখা শর এড়ে। 

পড়ে ঘোড়। হাতী নাঞ্চ দেখি ক্ষিতি 
কদলী বিছায় ঝড়ে ॥ 

মাউদ। হর্মতি লয়ে যুখপতি 

বেড়িল ইহাই শূরে। 
ভক্তের সন্কট জানিয়ে প্রকট 

সেই ক্ষণে দেবী উরে। 

উরিল! কালিক! সঙ্গেতে নায়িকা 

অ্টতূজ। হয়ে দেবী। 

দেবীর চরণ 

গায় রামপাল কবি ॥ 

করিয়ে স্বরণ 

তরাসে তরল তহ্থ ধান্ুকী ইঞ্টাই। 
রক্ছিণী সঙ্গিনী সঙ্গে উরে মহামাই । 
খড় শুল গদা,চক্র শঙ্খ চাপ ঘোরা। 

ভৈরবী ভীষণ1 ভীমা কেহ ভয়ঙ্কর ॥ 

কটমট কুটিল নয়ন এলে। চুল। 
নবঘন বরণ উজ্জল জবাফুগ ॥ 

লক্ লক্ রসনা বাসনা লোহ পান। 

কড়মড়ি দশন দারুণ খরশান ॥ 

ভূতপ্রেত পিচাশ পেত্বী চও্ড দানা । 

হুহুস্কাঁরে উড়ায় কত ভূপতির সেন!॥ 

ছুলিতে চরণচারে বাস্থুকি বিকল। 

কাপিল কৃষ্মের পিঠ ধর! টলমল 
পরম প্রমাদে পড়্যা রাজার লস্কর । 

হাতে প্রাণ হু চুটে পালায় পেয়ে ডর ॥ 
ছুটে গিয়ে পেত্বীরা ভাঙ্গিয়ে ফেলে ঘাড় । 

আছাড় মারিল কার চূর্ণ হইল হাড় ॥ 
প্রাণ লয়ে পাত্র পালায় রণমাঝ। 

বারভূঞা ভঙ্গ দিল গৌড়ের মহারাজ ॥ 

কর্ণসেন জুঝে ছেড়ে প্রাণের মায়া মো। 

"একেবারে কাট! গেল সেনের ছটি পো ॥ 

কাতর হইল সেন ছয় পুত্রের শোকে। 
হংসধ্বজ রাজা যেন স্ুধস্থার শোকে ॥ 

ছয় বেটা মরিল সেন বসে পড়ে তথা। 

গলায় বান্ধিয়৷ লৈল ছয় পুত্রের মাথা ॥ 

ঘরে চলে চণ্ডাল বাজায়ে জয়ভক্ক! | 

স্থরান্থর সহিতে স্থরেন্জ্র করে শঙ্কা ॥ 

শিলাবতী আল্কে বথ! বধূ ছয় জন। 

সেইখানে বর্ণসেন দিল দরশন ॥ 
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হ1 পুজ বলিয়! সেন শিরে হানে হাঁত। 

রাণীর মন্তকে যেন হইল বজ্রপাত ॥ 

ধুলায় ধূপর রাণী বক্ষে হানে কর। 
শ্বোকেতে আকুল হয়ে কাদে উচ্চন্বর | 

ছয় পু না রহিল বংশে দিতে বাতি। 

অটকুড়ী বলি হা হইল খেম়াতি ॥ 

ছয় পুত্র মরিল জীবনে নাঞ্জি কাজ। 

সুখে থাকু সংদারে আপনি মহারাজ ॥ 

মরিয়া পাইব পুনঃ কোলে পুজঠ।দ। 

এত বলি কাটায় সংসার-মায়াফাদ | 

পুল্রশোকে শিলাবতী ভাবিয়ে ঠাকুর। 

জীবন তেজিল সতী খাইবা মুণ্ডর ॥ 

প্রবীরের শোকে যেন মতাবতী জনা। 

জাহুবীর জীবনে জীবন দিল হানা । 

বাহির হয়ে আইল তবে বধূ ছয় জন। 
নিজ নিজ স্বামীর মাথা লইল ততক্ষণ ॥ 

ছয় জন! অগ্নিকুণ্ড কৈল ছয় ঠাই। 

অন্ুমৃতা হইল সবে ভাবিয়া গোসাঞ্ি ॥ 
.যে পথে স্বামীর গতি সতী যায় পাছে। 
নীতা সতী সাবিশ্রী ত্রৌপদী সাক্ষী আছে। 
মরিলে মরিতে হবে স্বামী ধরি বুকে। 
সনুরপুরে বিহার স্বামীর সহ স্থুখে। 

ভবভাব্য ভূবনপাবন পদদ্বন্দে। 

শিরলি স্মরণ কর্যা রামদাস বন্দে ॥ 

0 কয ইলরকে১ডি 

পুত্রশোকে কর্ণদেনের বাড়ি গেল মোহ । 

ছই চঙ্ু বাহিয়ে পড়িল তবে লোহ॥ 
বারাণমী যাব নয় যাইব প্রয়াগ। 

উড়িষ্যায় যাব নয় যথা জগন্নাথ ॥ 
এত বলি গাজে মাথে বিভৃতিতৃষণ। 

'শের্ষকালে হল আমার অঙ্ক চন্দন ॥ 

শঞ্খের কুগুল কর্ণে হাতে কৈল খালা। 

হইল যোগীর বেশ স্বন্ধে বাথছালা ॥ 

"পুজশোঁকে বর্ণসেন বৌ হিয়ে যাঁয়।, 
বাজারের লোক দেখে করে হায় হায়। 

হৈল বিষু্র মায়! ভাবি মনে মলে । 

সম্বল ছাড়] ত্বারক1 যাইব কত দিনে ॥ 

গোৌঁড়রাজ সঙ্গে একবার দেখা করে যাব। 
দিন দশের সম্বল রাজার ঠাঁঞ্চি লব ॥ 

দিন দশের সম্বল আমাকে দেহ ভাই । 
তোমার ঠাঞ্জি বিদায় হয়ে বৃদ্বনে যাই | 
এত বলি ভূপতি চলিয়ে গেল তরে । 

আস্ ঢেকুরের পালা সাঙ্গ এত দুরে 

এত স্তুনি ভূপতি বলিতে বলি সেনে। 

অন্দরে পশিল রাজা রাণী যেইখানে॥ 

হরি হরি বল সবে আনন্দ অন্তরে । 

গায় রামদাস কবি অনাস্ঘের বরে ॥ 

রাজাধন রাজন সব হৈল লণ্তভগ্ 
পুত্রবধূ বনিতা তায় মৈল। 

ধার ম্বজন-হীন ভাবিয়া ভাবিয়া দীন 
বৈরাগা উদয় আসি হৈল॥ 

দণ্ড কমগুলু করে ত্রিদপ্তীর বেশ ধরে 
মনে করে যাইব কোথার। 

বারাণনী বৃন্দাবন জগন্নাথ দরশন 
যাইব নিষ্চয় উড়িষ্যায় ॥ 

কর্সেন ভাবে মনে পথের সম্বল বিনে 
কত না যাইবে এক পাও। 

সম্বল বিহীন বাটে অশেষ জাপছ্ ঘটে 
সম্পত্যে সর্ধজ্জ তরে যাও ॥ 

অতেব রাজার ঠাই দেখা করে যাওয়া চাই 
হেন ভাই নাপাইব আর। . 

এত ভাবি সেন রায়. বিদায় হইতে খা 
যখায় ভূপতি ধর্মাচার | 
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করে ধরি কতরূপ প্রবোধ করেন তৃপ 

বিক্পপ বাসন! কর দুর । 

ক কী ০ ঞঃ 

মুখ ছুঃখ সংসারের সকলি কর্মের ফের 

সখ ছুঃখ বিধির লিখন। 

দুর কর মনোছুখ কে তূ্ডে সদাই সুখ 
উপমা দেখাব কত জন॥ 

হয়ে ইন্দ্র স্থরপতি দৈত্য-ভড়ে ভ্রমে ক্ষিতি 

কত বার কত পাইল ছুধ। 

পাচ ভাই পাগুব যারা কত দুঃখ পাঁইল তীরা 
কে তুঞ্জে সদাই বল সখ ॥ 

যদি বল পরিবার ভাবন নাহিক তার 

পুনর্ব্বার দিব তব বিয়া। 

রূপে গুণে ধরাধন্তা]  দশমে যুবতী কন্ঠ! 
সুখে সব যাইবে তুলিয়া ॥ 

আঙ্জি হতে দরবারে থাক বন্ধু সমাদরে 

তোমার গণনা হবে আগে। 

সেন কহে তুমি বন্ধু অশেষ করুণা-সিন্ধু 

নমস্কার অসংখ্য তোমাকে ॥ 

অধিক আনন্দে সেন কতযে কহিল হেন 

কহিতে অধিক বেড়ে যায়। 

দরবার হৈল ভঙ্গ অতঃপর পালা সাজ 

হরি বল ধন্মের সভায় ॥ 

শ্রবণে পাতক নাশ সর্বসিদ্ধি পুরে আশ 

বিনাশ সংসার আগমন। 

শ্রীধন্মচরণ সেবি গায় রামদাল কবি 

দীনহীন ৈবর্তনন্দন ॥ 

তৃতীয় কাণ্ড 

রগ্জ(বতীর বিবাহ পাল! 

ধর্মপদ-্পন্কজে প্রণাম লক্ষ শত। 

মন দিয়ে সঙ্গীত সকলে গুনত । 

ভান্কমতী পাটরাণী মহলে বসে আছে। 

ছোট বোন রঞ্জাবতী আছে তার কাছে। 

হেন কালে নরপতি দরবার হইতে। 

উপনীত তথায় হইল আচদ্বিতে। 
রাজাকে দেখিয়া রঞ্জ। বিষ বদন। 
লজ্জায় রাণীর পাছে লুকায় তখন ॥ 

অপরূপ রূপ দেখে ভূপ কহে বাণী। 
উটি কে তোমার কহ কাহার নন্দিনী ॥ 

তিলোত্তমা উর্ববশী রূপসী বুঝি রাম] । 
নরলোকে নাহি হেরি হেন মনোরম! ॥ 

নুলক্ষণ! সুক্ূপা সুন্দরী কেবা কও। 
রাণী কহে নরমণি দিশে নাঁহি পাও ॥ 
রগ্জাবতী নামে ছোট ভ্নী যে আমার! 

কালি আমি এনেছি আপনি ভাৰ আর ॥ 
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এত শুনি বৃদ্ধ রাজ! করিছে ঢামালি। 

তোমার ছোট বোন ত আমার হল শালী ॥ 

বৈশ্টের প্রধান তোর বেণু রায় পিতা । 

অবিভাত কেন তার এমন ছুহিতা ॥ 

সীমস্তে সিন্দূর নাই ভূষণ কন্কণ। 
মাথায় বসন নাঞ্চি আইবুড় লক্ষণ ॥ 

ভাল হল রূপসী প্রেয়সী মম হও। 

বামে বসে হাসিয়ে রসের কথা কও । 

দস্তহীন দেখিয়ে না ভাব বৃদ্ধ তুমি । 

যুব! সম যোগ্যতা ধারণ করি আমি ॥ 

পরিহাস প্রসঙ্গে মহিষীন্তুদ্ধ হাপে। 

হাসিয়া আপনি রাজা স্থমধুর ভাষে। 

পর হুল মাউদা বিস্তর ধরে ছল। 

এমন ভগিনী রেখে কেমনে খায় জল ॥ 

হয় কন্ত। আমারে দিকু নয় বিলাইয়ে। 

ন৷ হয় আপনি পাত্র করুক বোন বিয়ে॥ 

এত শুনি ভানুমতী হেসে হেসে বলে। 

কথায় আটিতে কেহ নাবে বুড়া! হলে ॥ 

দুর কর বাক্যঘট! শুনহ উত্তর। 
আমি বিয়া দিব তুমি দেখ ভাল বর ॥ 
কুলে শীলে অর্থে হবে আপন! সমান। 

অবশ্য তাহারে আমি ভগ্নী দিব দান ॥ 

রাজ৷ বলে ভাল হল দিব কর্ণসেনে। 

কুলে শীলে কুলীন অতুল রূপে গুণে। 

বলিয়াছি স্থন্দরী যুবতী দিয়া বিভা। 
অবিলম্বে করে দিব সংসারের শোভ। ॥ 

রাণী বলে নরমণি কহিবারে লাজ । 

বুড়া বরে কন্ভাণান ভাল নয় কাজ ॥ 

রায় নিরুপায় হার তায় দশ! টদন্য। 

বুঝে দেখ ভূপতি ন হয় দেখ অন্য ॥ 

রাজা বলে প্রেয়মি গো বুড়া বল কাকে । 

শোকে তাপে শুকায়ে গিয়াছে দৈব পাকে ॥ 
সেবা পাইলে লম্যক্ বাড়িয়া যাবে বল। 

ধন মাম করে দিব আমি সে নকল। 

রণী বলে পাত্র কুটিল চিরকাল।: 
শুভ কার্যে বাধা দিয়ে বাড়াবে জঞ্জাল ॥ 

রাজ! বলে নাঞ্জি রাণি তাহার ভাবনা । 

কার পাঠাব কালি আনিতে খাজন! ॥ 

রাণী বলে ম| বাপে জানায়ে রাখ] ভাল | - 

রাজ! বলে উচিত বুঝিব তৎকাল 

এইরূপে উভয়ে হইল কথা কত। 

গায় কবি রামদাস গুরুপদানত ॥ 

প্রভাতে উঠিয়া রাজা দরবারে মহাতেজা 

পাত্র-মিত্র-মণ্ডিত হইয়] | 

শৌর্ষ্য হুধর্য ধরাপরে. ধর্ম সম ধর্ম চরে 
পাত্রবরে কহেন ডাকিয়া ॥ 

অবধান কর পাত্র গুনিলাম এই মাত্র 

স্বতস্তর হইল কামরূপ | 

কাউরে কর্পুরধল হইল অতি মহাবল 

দলবলে জানহ কিরূপ ॥ 

বাকি তার রাজকর বুঝে আন শীগ্রতর 

গৌণে আর কিবা! প্রয়োজন । 

পেয়ে পাত্র রাজাদেশ করে টদন্ত সমাবেশ 

বাছ!। বাছ। বীর যত জন ॥ 

গজ বাজি রণদক্ষ যম সম পরপক্ষ 

ষড় লক্ষ সাজে সমুদায়। 

বিদায় হইয়া রায় গুরুগতি গনে যায় 
ব্রহ্মপুত্র তীরেতে পৌছায় ॥ 

দেখিয়ে বিপক্ষদল তরঙ্গে উৎলে জল 

পাত্র কয় একি পর্মাদ। 

অনুপায়ে রহে তীরে নদী বান গেলে স'রে 
তার পরে বুঝিব বিবাদ 1 

হেথা রাজ! গৌড়পতি ভাকাইয়ে গুরুগতি 
কর্ণসেনে কহেন বারতা । 

শুন সেন কহি দড় তোমার অনৃষ্ট বড় 
আইকুড় শ্বশুর-ছুহিতা ॥ 



হ্ঙ |. অনাদি-মঙল 

গুণের নাহিক তুল 

সমডুল সর্ধন্থলক্ষণ। ৷ 

যৌবনের ভরা নদী বড় ভাগ্যে হেন নিধি 
বিধি বেশ করিল যোজন! 

নাম ভার রপ্কাবতী রসবতী সে যুবতি 

সম্প্রতি তাহারে দিব দান। 

ংসারেতে আন মতি বিয়া দিয়া হাতাহাতি 

বসতি ময়নাম্স দিব স্থান ॥ 

এত গুনি সেন রায় ভূপতির ধরি পায় 

রাজা কয় কি করকি কর। 

সেন বলে নরপৃতি তোমারে পরার্ধ নতি 

আমি তব পায়ের কিন্কর ॥ 

দয়র নিধান তুমি কি আর কহিব আমি 

যা কর আপনি মহারাজ। 
করে ধরি উঠ।ইয়া রাজা কয় শুন ভায়! 

ইহা কৈহ্ু বন্ধুতার কাজ। 

অতঃপর মছানন্দে আয়োজন নান! হনে 

অন্থবন্ধে মঙ্গল বিধান। 

আনাইয়া গ্রহবিপ্র লগ্নস্থির করে ক্ষিপ্র 
গণ রাশি গুণে সাবধান ॥ 

মমযোগে সুখ ভাবে মহারাজ সমুল্লাসে 

অধিবাসে দিল অনুমতি । 

শ্রীধশ্মচরণ ভাবি গায় রামদাস কবি 

গুরুপদে করিরে প্রণতি ॥ 

রাজ। কহে শু কর্ে নাহি সহে ব্যাজ। 

রাণীকে বলেন শী সারি লও কাজ ॥ 
ঘোর ঘটা বাজন। লৌকিক নিমন্্রণ। 

দুরে থাকু-ও সব নাহিক গ্রয়োজন ॥ 
এত যে বলিল তবু ন1 শুনিল মান!। 

ধরে ঘরে বসে গেল নহবৎখান1॥ 

রাজরাণী অজ্ঞাতে আনাল জয়াবতী | 
কুটুদ্বের মধ্যে মাত্র আত্মগোজর জ্ঞাতি | 

_ অঙ্গরুচি চাঁপাফুল গুক্ষণে হরিস্রা গায় দিল এয়োগণ। 

উলু উলু উলাউলি উল্লাদিত মন। 

বিনোদ ঘোষাল আসে রাজপুরোহিত্। 
অধিবাপ করিতে হইল উপনীত । 

স্কাপিয়৷ কাঞ্চন-ঘট পূজে গণপতি। 

পঞ্চদেব নবগ্রহ পৃজে যথাবিধি ॥ 

মঙ্গলাদ্য স্বন্তিক সিন্দুর গোরোচনা। 

ধান্ দুর্ব্ব। দর্পণ অপর দ্নুপা সোনা ॥ 

জবারুচি দুকুল অতুল গন্ধ দীপ। 
ছেণয়ায়ে কন্তার ভালে থুইল সমীপ।॥ 

রত্বুঝারা রতন ভূষণে সাঞ্জাইয়ে। 

বাধিল মঙ্গলস্ত] জয় জয় দিয়ে ॥ 

কাচা সোনা জড়িত তড়িত যথ সাজে । 

ভূবনমোহিনী কন্যা পশে গৃহ মাঝে ॥ 

হুলু দিয়ে কুলনারী কোলে নিল কন্যা । 

কর্ণসেন অধিবাসে বসিল| আসনে ॥ 

বেদবিধি নান্দীমুখ আনন্দে সারিয়ে । 

শুভ অধিবাস সাঙ্গ শীঘ্র কাম! হয়ে ॥ 

বরবেশে তরুণী সাজায় বুড়। 'বরে। 

পুরট মটুক দিল মাথার উপরে ॥ 

পরায় পাটের জোড়া জড়িত কাঞ্চন। 

রত্বমাল! গলায় লণ্থিত সমোহন ॥ 

পসারি পটুকা আটে কাকালি বেড়িয়। । 

মরকত-জড়িত মুকুতাপাতি দিয়া । 

মাঁণিক অঙ্গুরি দিল করানুলি শোভ!। 

সত্র-আচারে চলিল মদনমনোলোভা ॥ 

রমবতী যুবতি সহিত ভাঙ্কুমতী । 

নানাবিধ নাপানে লইল ভগ্মীপতি ॥ 
কোন নব নাগরী গালেতে মারে ঠোনা। 

চোখ ঠেরে বলে রাণী প্রকাশে বলে না॥ 

পান খেয়ে কেহ বা বদনে ফেলে পিকৃ। 

ছি ছি ছি নাগর তুমি বড় বেরসিক॥ 
সেন কহে শুন লো সকল শশিমুখি। 
রূসিকার কাছে আগে রসিকতা শিখি ॥ 



পিয়াও অধয়রস পিয়াম বড় গ্রাণে। 

রসবতী হইয়ে নিদয়া হও কেনে ॥ 

হেসে বলে যুবতি সম্প্রতি থাক সম়ে। 

নিতি নিতি পিয়াল! মিটাবে সুধা পিয়ে ॥ 

রায় কহে সময়ে উধধ ন1 পাইলে । 

অসময়ে রোগীর কি ফল বল ফলে॥ 

সখী কহে সকল সাঁধিব বাসঘরে। 

সেন কহে সর্দা নারীকে ভয় করে ॥ 

হাসি ফাস বিকাশ হুছাদ চাদমুখ। 

ফটদে ফেলে না জানি তখন দাও ছুখ ॥ 

যে কুচ-কমল ফুটে যৌবন তরঙ্গে । 

পরশে পরম ভয় প্রহরী অপাঙ্গে ॥ 

শুনে তারা কেসে বলে সঈ গুলো সই । 

রসের নাঁগর রায় ঘাটি মান তুই ॥ 

রঞ্াকে বেড়িয়া আনে বসন কাণ্ডার। 

হেম-প!টে তুলিয়া ঘুরাঁয় সাত বার ॥ 

বর রায় বিনয়ে দিলেন ফুঁলমাল।। 

মনে ভাবে সংসারে এই স্থখের খেলা । 

আনন্দে চাঁউনি 'হৈল দোহার চাউনি। 

শীমস্তিনী সকলে করিল উলুধবনি ॥ 

দূর করি বিধবা! বেবুস্া বন্ধা। নারী। 

সতী সাধবী সহিত সত্বরে নিল সারি ॥ 

শঙ্খ ঘণ্ট। শবদে প্রসন্ন সর্ব আশা । 

রাজা কৈল সম্প্রদান সাত দণ্ড নিশা ॥ 

সযৌতৃক শ্তালীকে স'পিয়ে দিল সেনে | 

মরকত বসন ভূষণ বহু ধনে ॥ 

ভগ্্ীর সেবায় তবে রাণী সকৌতুক । 

কল্যাণী মালতী দাসী দিলেন যৌতুক । 

সায় হোল বিবাহ স্থলগ্ন শুভতিথি। 

বাসরে আদরে নিল তেক যুবতি ॥ 

কত শত সরল কৌতুক পরিহাস। 

রঙ্গরসে নিশিশেষ দিবস প্রকাশ । 

কর্ণমেনে ডাকি রাজা কহেন তখন। 

অতঃপর যাঁও ভাই ময়ন1 তৃবন ॥ 

২৭ 

ভিক্ষা মেগে খেলে তুমি হাতে লয়ে থালি। 

মাউদা আইলে ঘরে বাড়াবে জঞ্জালি॥ 

এত বলি লিখিয়। হুকুম পরআন]। 

বিদায় দিলেন রায়ে দক্ষিণ ময়ন] ॥ . 
রায় কহে নফরে নিদয় নাঞ্জি হয়ো। 

বন্ধু বলি সতত কুশললিপি দিয়ো ॥ 

মনে রেখো ভূপতি বিদেশবাসে যাই। 
রাজ] বলে বিরূপ না হবে কভু ভাই। 
চান্দ বসে আকাশে যোজন লক্ষ দুর। 

দেখ না চাতক কেন টেঁচায় বিধুর ॥ 
কৌতুকে কুমুদ ফুটে কৌমুদী পাইয়া । 

সেইরূপ সতত তৃষিবে পাতি দিয়া । 
সেন কহে ওসব অধিক হইল ব্ল্গা। 

ত্বর| দেও বিদায় আকাশে উঠে বেলা ॥ 

রাজ! বলে বিলম্বে বাড়িবে বড় দায়। 

বিদায় চাহিল-রঞ1 ভগিনীর পায় 

ন| জানিল বাবা গে! অথবা বড় ভাই। 

দময়ন্তীর দশ! হইল আমি বনে যাই 

তত্ব লবে সদাই পাঠাবে সমাচার | 

বোন বলে দিদিগে! আনাবে আর বার ॥ 

বোলে কোয়ে দাদাকে পাঠায়ে দিবে পাঁছু। 

বিধাতার নির্বদ্ধ বুঝাবে তারে কিছু ॥ 

রাণী বলে বিধাতা মিলাৰে সর্বনখ। 

এত বলি মুছায় অঞ্চলে চাদমুখ | 

অতঃপর রঞ্জা জননীর ধরে পায়। 

হাতে ধরি উঠায়ে বদনে চুম্ব খায়। 

জয়াবতী সজল নয়নে কাড়ে রা। 

সাধের বাছনি মোর কোথা যাও মা॥ 

নরবরে রঞ্জাবতী করিল গ্রণতি। 
আশীর্বাদ করে রাজা হও পুত্রবতী ॥ 

যথাযোগ্য বিদঘায় সভার ঠাঞ্জি হইল। 

রাণী তবে সেনেরে বিরলে বলে দিল ॥ 
আপনি শুধায়ে রঞ্ার বুঝে লবে মতি ।' 

দৌষ হলে সস্তোষে বুঝাবে তারে নিতি। 
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আর কি বলিব ভাই তুমি বিজ্ঞ জন। 

ভাল মন্দ সংবাদ পাঠাবে সর্বক্ষণ | 

এইফ্পে বরের বিদায় হইল সায়। 

শ্রীধর্মচরণ ভাবি রামদাস গায় ॥ 

বরকন্ত। ছ'জনে দোলায় চেপে যায়। 

নান। পঞ্ত বাস্ভবাজে নিশান উড়ে বায় ॥ 

সঙ্গে শত সিফাই শমন অবতার। 

গুরুগতি গৌড় পছুম। হইল পার ॥ 
দামোদর তরিল তরণী অন্ভুকৃল। 

বর্ধমান পিছু রাখি পৌছিল পারুল ॥ 
পার হয়ে সদাই আমিল। উচালন। 

স্বারকেস্বর পেক্ুয়ে পাইল মান্দারন ॥ 
ধুলডাঙ্গ! গ্রতাপপুর কইল পরবেশ। 

মানকুর ছাঁড়াইল কাস্জোড়া দেশ | 

কালিনী গঙ্গার জল নায়ে হয়ে পার। 

তুরিতে পাইল গিয়ে ময়না বাঁজার ॥ 
সমাচার শুনিল মণ্ডল জয়পতি। 

সমাদরে আখ হয়ে বরিল দম্পতি ॥ 

পাতি পেয়ে পরম কৌতুকে দি ত্বরা। 
গড় বাঁড়ী হৈল সব দেউল দেহাঁরা ॥ 

প্রজাগণ প্রীতিভাবে দ্বিল রাজকর। 

অনুগত অস্কবল অনেক কিস্কর | 

রাঁজা ধন সংসার স্ুরূপা হইল দারা। 

সব আসি সংযোগ হইল পূর্বধরা ॥ 

পাত্র হেত প্রমাদে ঠেকিয়ে আছে তীরে। 

পার হয়ে ও পাঁরে যাইতে নাই পারে ॥ 
আকাশে উথলে ঢেউ দেখে জাগে ভর। 
ভয় গেয়ে বাহুড়ে আসিল পাত্র ঘর ॥ 

রাজারে নোয়ায় মাথা কহেন বারত।। 
বড় ভাগ্যে পলায়ে এসেছি রাজ! হেথা ॥ 

মহাঘোর বাদল বিষম নদে বান। 
পার হতে না পারি পলাু লয়ে প্রাণ ॥ 

টুটে গেলে তরঙ্গ ফলজে যাব তরে। 
কটাক্ষে কপ্ূ্রধলে আনি দিব ধরে ॥ 

হাদি বলে ভূপতি স্থৃযুক্তি বটে এই। 

পাত্র বলে বাড়ীতে বিদায় হয়ে নেই ॥ 
বহুদিন অজ্ঞাত কুশল সমাচার 

রাজা বলে তথাস্ত বিলম্ব কিবা আর॥ 

তড়বড়ি তুরঙ্গে চাপিয়! মারে ছড়ী। 
ছয় দণ্ডে পায় পান্জ আপনার বাড়ী ॥ 
গ্রণিপাত করে পাত্র পিতার চরণে। 

তবে গিয়ে বসিলেন জননী যেখানে ॥ 

পাত্র বলে জননি জানাও শীগ্রগতি। 

সভে ঘরে আছে কেন নাঞ্জি রঞ্জাবতী ॥ 

জয়াবতী বলে বাছা! কি কহিব আর। 

বুড়া বরে দিল মেয়ে জামাই আমার ॥ 

এত দিন তুমি ত বাড়ীতে ছিলে নাঞ্চি। 
রাজা কর্ণসেনে মোর করিল জামাই ॥ 

এত শুনি মাউদিয়া হইল হেট-মাথা । 
যাহার কপালে যাহা লিখেছে বিধাতা ॥ 

জয়াবতী বলে বাছ। তারে গ্রিয়ে আন। 

রঞ্জ। বিনে সদাই কেমন করে প্রাণ ॥ 

পাত্র বলে জননি জীবনে নাঞ্ি যাব। 

কোন কালে তার বাড়ী জল নাঞ্জি খাব ॥ 

অপুরুষ পরস্ব-ভিখারী ভগ্মীপতি। 

আটকুড়া বুড়া! তায় পাপী ছন্নমতি॥ 

লোকে যদি শুনে ত গায়েতে দিবে ধূলি। 
রাজা মোর মুখেতে দিয়েছে চুন-কালি ॥ 
অতঃপর ইহার উচিত দিব সাজা । 

আটকুড়! করিয়ে রাখিব সেনরাজা ॥ 
ময়না হবে গোকুল রমতি মধুপুর। 

রঞ্জাবতী দৈবকী আমি যে কংসাস্ুর ॥ 

এত বলি বাহির হইল দরবারে । 
রঞ্জাবতী কান্দে হেথ! ময়না! নগরে ॥ 

আকুল দুকৃল তিতে চক্ষে পড়ে পানি। 
দিনরাত্রি মনে পড়ে জনকজননী ॥ 
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জ্ঞাতি বন্ধু বান্ধব গড়শী রৈল কোথা। 
এত দিন হইল না আইল কেন দাদ! । 

এত বলি সুন্দরী সেনের ধরে পায়। 

তোম| বিনে অভাগীর না আছে ধরায় ॥ 

আধবন্ধু তেয়াগি এলাম দেশাস্তর | 

যার পানে চাই নাথ তারে দেখি পর ॥ 

এমন বান্ধব নাই বসি তার কাছে। 

পরিণামে না জানি কপালে কিবা আছে ॥ 

খেতে শুতে কেবল মায়েরে পড়ে মনে। 

সদাই চঞ্চল চিত্ত কুশল তত্ব বিনে॥ 

সেন বলে বছ দিন না পাই সমাঁচার। 

রাজ। সহ সাক্ষাৎ করিব আগুনার ॥ 

দূর কর সন্তাপ না কান্দ আর তুমি। 

নিশিগতে প্রভাতে গউড় যাৰ আমি ॥ 

এত বলি শয়নে রহিল সেনরায়। 
অনাছামঙ্গল কবি রামদাস গায়॥ 

ঠেকিয়। নারীর দায় 
যাত্রা করে গউড় নগর। 

ভেট দ্রব্য ভূপে দেয় চর্ব্য চুষ্য লেহ পেয় 
লয়ে চলে শতেক নফর॥ 

ক্ষীর খণ্ড টাপাকল! মিঠে মো চিনি গোলা 
নারিকেল রসাল প্রচুর । 

নজরি নৃতন ব্তরব্য বসন ভূষণ দিব্য 
সঙ্গে লয়ে চলে কত দূর 

আপনি দোলায়রায় গুরুগতি গনে যায় 
গউড় পাঁয় দশম বাসরে। 

দরবারে গিয়ে তবে প্রণতি করিল ভূপে 

ভেটগ্রব্য রাখে থরে থরে ॥ 

প্রভাতে উঠিয়। রায় 

৯৯ 

নরপতি সমাদরে " সমাচার 'পুছে তারে 

কুশলে আছে ত রঞ্জাবতী। 
সেন কহে তবাশীষে অশুভ কছু না আসে 

সকলের কুশল সম্প্রতি ॥ 

রাজ! বলে বটে বটে মহাপাত্র ভাবে হেটে 

কেমনে করিব অপমান। 

যে ছুঃখ দিয়েছে শালা তার শোধ এই বেলা 
দিয়ে আগে জুড়াই পরাণ ॥ 

আ'টকুড়া বুড়া বলে বধি আগে বাঁকৃশেলে 

বাক্ছলে ভূলাই ভূপতি। 
অনাছ্য-চরণ ণেবি গায় রাম্দাস কবি 

অপরূপ মধুর ভারতী ॥ 

যুকতি করিয়া পাত্র কছে তদস্তর। 

কর্ণসেনে কুপিয়! কহেন কট ত্র 
পু্নামপাতকী শাল! হেথ! কেন এলি । 

আপনার পাপ নিয়ে সভাকে বেঁটে দিলি ॥ 

তোর পার৷ নারকী নাহিক ত্রিভুবনে। 

ছয় বেটা ঢেকুরে মারিলি একদিনে ॥ 

পুত্রশোকে যোগী হলি হাতে লয়ে থাল। 

ধরিলি ভিথারী বেশ স্বন্ধে বাঘছাল। 

বেট! নাই যার তার জীবনে কি কাজ। 

মরণ হউক তার মাথায় পড়, বাজ্জ | 

ভোজনের কালে যার পুত্র নাই কাছে। 
কুকুরের মত যেন সে বসে খায় নাছে। 

আ'টকুড়া সঙ্গে রাজ করিলে আলাপ। 

পরশিলে তাহার স্থিগুণ বা়ে পাপ ॥ 

সাগরসঙ্গম যেবা পঞ্চতীর্থ করে। 

অশাটকুড়া দরশনে সর্ববপুণ্য হরে ॥ 

আটকুড়া পাতকী রাজ। করিলে পরশ । 

রামকু্ নারায়ণ বল বার দশ ॥ 
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'্বস্কা। যার বনিতা আপনি আটকুড়া । 

দরবার বাহিরে তারে বসিতে দাও পড়া ॥ 

রাঁজা বলে পান্ হে কে জানে এত দূর । 

অসস্তোষে উঠিয়ে গেলেন অন্তঃপুর ॥ 
দেখে শুনে কর্ণসেন হইল হেঁটম্খ। 
বিধি বাম যাহারে তাহার সদা ছুখ ॥ 

বলিতে বচন কটু ক্রোধে পাত্র জলে। 

বেহায়৷ বেল্লিক শাল! হেথা! কেনে এলে ॥ 

ধাইয়া ধরিল কর্ণসেনের চিকুর। 

নাড়া দিয়া বলে ভেড়ে দূর দূর দুর 
পাক দিয়া দশবার দেয় ঝুটি নাড়া। 

কিল মেরে বলে ভেড়ে দুর আউকুড়া॥ 

অপমান অশেষ করিয়া দিল ছাড়ি। 

কর্ণসেন কপাল ধিয়ায় আসে বাড়ী ॥ 

বিশেষ নারীর বাক্যে ভূলে যেই জন। 

তার সম অবোধ নাহিক ত্রিভুবন ॥ 

অপরঞ্চ ছ:খ শখ কপালের লেখা । 

বাকূশেলে বিষম দিয়েছে প্রাণে দাগ ॥ 

এইরূপ কত শত ভাবিতে ভাবিতে। 

অবশেষে উপনীত ময়না গড়েতে ॥ 

দাসী গিয়ে রাণীকে কহিল শীঘ্রগতি । 

গৌক়্ হইতে আইল তোমার প্রাণপতি ॥ 
এত শুনি রঞ্জাবতী বড়ই উল্লসিত। 
সুবর্ণ বারিতে জল আনিল তুরিত ॥ 

দণ্ডবৎ করে রঞ্জা লুটাইয়ে মাটি। 

জলে ধোয়াইল সোয়ামীর চরণ ছুটা ! 
আপনার অঞ্চলে পতির পুছে পা। 

কহু নাথ কেমন আছেন বাপ মা॥ 

রাজ| বলে গ্রাণপ্রিয়ে কি কহিব আয়। 

তোর ভাই অপমান করিল আমার ॥ 

বন্ধ বলে তোমাকে আমাকে অপাটকুড়া । 

কিল মেরে পামর পাজর কৈল গুড়া ॥ 

বিধিমত বিস্তর করিল অপমান । 

পাপ বাড়ে বলে মোর হেরিলে বয়ান ॥ 

আলি হতে ও দিকে ফিরিয়! নাঞ্জি চাব। 

রাণী বলে জীবনে তথা নাঞ্জি যাব ॥ 

বন্ধযাবাদ দিল দাদ সভার গোচর। 

শেল সম অন্তরে জাগিল নিরস্তর ॥ 

অতঃপর ও সব সম্তাপ কর দুর। 

কতবিধ প্রবোধ বচন স্থমধুর ॥ 

প্রেয়সীর সম্ভাষে ভুলিল অপমান। 
কেবল ভাবন! করে প্রভূ ভগবান ॥ 

হরি হবি বল সভে ধন্শের সুভায়। 

এত দূরে হইল বঙ্গীতপালা সায় ॥ 

অনাগ্যচরণপল্প তাবি নিরস্তর। 

গায় কবি রামদাস সখা মায়াধর ॥ 

ইতি তৃতীয় কাণ্ডে রঞ্জাবতীর 
বিবাহ পালা সমাঞ্চ। 



চতুর্থ কাণ্ড 

হরিশ্চন্দ্র পালা 

দেব-দ্িজ-গুরু-ব্রক্ঘ-পদে করি নতি। 

সমাদরে শুন সভে মধুর ভারতী | 
রপ্তাবতী পতির বচন শুনে কাণে। 

জর-জর অন্তর ভাইয়ের বাক্যবাণে ॥ 

খেতে শুতে সর্ধদ| জাগিল ধকধকি | 

বিধি বড় আমারে করিল হতভাগী ॥ 

বয়ল বছর বারো তের নাঞ্জি পুরে । 

ভাই হএ বন্ধ্য। বলে রাজদরবারে ॥ 
কত দিনে কুলধর কোলে মোর পাব। 

বেটা কোলে করিয়া বাপের বাড়ী যাব ॥ 

ভাগ্যদোষে তৃজঙ্গ সদৃশ সহোদর । 
মায়া মোহ তুলিএ ম| বাপ হল পর॥ 

অতঃপর এ সব সম্পত্তি ধন ধান্ত। 

হত বিনে সংসারে সকল দেখি শুম্। 

চিন্তাকুল সদাই প্রবোধে প্রতিবাসী। 

যথাকারে কোলেতে পাইবে কুলশশী ॥ 

দিবানিশ| সিএ ভাবিলে হবে কি। 

সময়ে সকল হয় শুন রাজার ঝি॥ 

বয়সের ফেরফার বছর ষোল কুড়ি। 

এই কালে গর্ভবতী হয় সব ছুঁড়ী। 

অতএব হ্থন্দরি সম্তাপ তেজ দূরে । 
যষ্ঠীর অঙ্চনা কর সভক্তি অন্তরে । 

এত শুনি করি রাম! য্ীর অচ্চনা। 
চুল দিএ ঘষ্ঠীতল| করিল মার্জন] ॥ 

ক্ষীর দধি শর্কর! রাখিল চাপা কল। 
ধাণাধাই এয়ে! যত যায় ষঠীতলা ॥ 

পুত্র বর মাগে রাম! জুড়ি দুই হাত। 
বেটা হলে ভোজন করাব এয়োজাত ॥ 

পুত্র হলে দেউলে লেখাব নানা ছবি। 

অভাগীর অপবাদ দূর কর দেবি ॥ 
বিধিমত করে রঞ্জা যষ্ঠীর দেবন। 

পুনরপি পৃজিল পার্ব চী পঞ্চানন 
চন্দন সহিত দিল শ্রীফলের পাত। 

কাণ। খোঁড়া এক পুত্র দেও পঞুনাথ ॥ 

অনাথবাদ্ধব প্রতৃ কাঙ্জগালের সখা। 

কাজালিনী কান্দে মুছ কলঙ্কের রেখা । 

এত বলি করি রামা পূজা নিত্য নিত্য। 

পুত্রকাম! হইয়া কঠোর করে কত॥ 
তবে শুনি গৃহিণী প্রবোধবাক্য বলে। 

বেটা হবে অবশ্য ওঁধধ মন্ত্রবলে ॥ 

মন্ত্রেতে মোহিত হয় যতেক দেবতা । 

গলায় পরায় কত ওষধববাধা স্থতা॥ 

তথাচ বদন তুলে না চাহিল বিধি। 

কেহ বলে ওষধ জানি গো ভাল দিদি॥ 

আমার ওষধে কত হল ছেলের মা। 

রাণী বলে দিদি গো আমারে দিয়ে যা ॥ 

ওঝা বলে আমাকে কি দিবে বল আঞ্ি । 

না বলিতে বদন ভূষণে দিল সাজি ॥ 

এইরূপে রাণীকে তুধিল কত জন। 

অতঃপর হইল আসি দৈবের ঘটন ॥ 

দেবদ্িজচরণে প্রণতি লক্ষ শত। 

রামধাস বিরচিল গুরুপধানত | 
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উসৎপুরে হুক্ষদত্বক মপ্ন ধর্মজান তত্ব 

উনমত্ত সদাই গাঁজনে। 

রাঁমাই পঞঙ্জিত নামে ধর্ম সেবি ধরাধামে 

উপদেষ্টা গুরু তার সনে ॥ 

গাজন লাইএ রঙ্গে সাংজাত ভকিতা সঙ্গে 

নিত্য রঙ্গে ডাকে ধর্ম জয় | : 

যোল সঙ্গী সঙ্গে গুরু দামামা দগড় ছুরু 

স্থচারু সর্বত্র বাদ্ভময় ॥ 

ভূপতি পরম রঙে পারিষদ সভা সঙ্গে 
আগ্গিনে পড়িয়ে করে নতি। . 

ক্রতগতি দালী ধেয়ে সমাচার কহে গিয়ে 

মহলে যেখানে বঞ্জাবতী ॥ 

অবগতি কর রাণি আজু শুভদিন গুণি 

বড় ভাগ্য আইল গাজন। 

পগ্ডত গোসাঞ্ি গুরু জ্ঞানযোগ-কল্প তরু 

' সাক্ষাৎ আপনি নারায়ণ ॥ 

এত শুনি রঞ্চারাণী হয়ে অতি কুতুকিনী 

গাঁজন দর্শনে করে গতি । 

মণি মুক্তা হেম-হিরে হেম থালে থরে থরে 

আগে রাখি করিল প্রণতি ॥ 

পণ্তত দেখিয়া ভক্তি করিলেন ক্ষেম উক্তি 

বাঞ্৷ সিদ্ধি করিবে ঠাকুর। 

উগুরুচরণ বন্দে রাম্দাঁস ছন্দোবন্ধে 

গাইল সঙ্গীত ন্থমধুর ॥ 

এত গুনি রগ্তারাণী করপুটে বলে। 

আম! সম নাঞ্ি কেহ অভাগী অথিলে | 

কি বলিব বিষম কহিতে ফাটে বুক। 

বন্ধযা বলে বড় ভাই যে দিয়েছে ছুখ ॥ 

এই ধনে আপনি ধর্মের পূজা! দিবে । 
অভাগীর পুত্র হবে ধর্মকে জানাবে ॥ 

* অন্তত পুস্তষের পাঠ 'ধূসদস্ত' 

এত শুনি পণ্ডিত বলেন মৃছু বাণী। 

ধর্মের প্রীতিতে শীঘ্র পুত্র পাবে রাণি ॥ 
শ্রীধর্মককপায় হবে সিদ্ধ মনোরথ। 

দুর্ববাসার বরে যেন জন্মিল ভগীরথ ॥ 

মনোছুংখানলে রাণী সদা কেন্দো নাঞ্চি। 

পুতরধন তোর তরে দিবেন গোসাঞ্ি। 
এয়োতির বেটা যেন খেলাইতে গেছে। 

পাথরের পরে আক লিখিলে নাকি মুছে 

পুত্রধন লাগিয়া না কর মনোছুঃখ | 

পরিণামে সম্পদ্ সদাই পাবে সখ ॥ 

পূর্বেব যশোদার নামে দ্বারাবচী ছিল। 

হর-গৌরী আরাধিয়৷ গোবিন্দ কোলে পাইল ॥ 

করিল কঠোর তপ ক্ষীরোদের কূলে। 
নারায়ণ পুত্র কোলে করিল গোকুলে ॥ 

তেমতি তোমায় দয় করিবে ঠাকুর । 

বেটার মুখ হেরিয়া যাতনা যাবে দুর ॥ 
ত্বধর্দে থাকিয়। গে। ধর্মের পূজ। দিবে। 
ধর্মবুদ্ধি হয় ত অবশ্ঠ পুত্র পাবে ॥ 

ধশ্মেতে ধার্শিকে রক্ষে কয়েছেন ব্যাস। 

অধশ্শ আচারে তার হয় সর্বনাশ ॥ 

সাংজাত লইয়ে দাও শ্রীধর্থ্ের পূজ।। 

বরদাতা৷ নিপট হবেন ধন্মরাজা ॥ 

রঞ্জা বলে গোসাঞ গ্রতায় নয় মনে। 

ধর্মপূজ! করে পুত্র পাইল কোন্ জনে ॥ 

পঞ্ডিত বলেন ত্যজ সংশয্প কামনা । 

মরিলে বাচাবে ধর্ম পৃরাবে কামনা ॥ 

মদনার যত ছুঃখ কহিব তোমারে । 

মা হয়ে বেটার মাংস রাদ্িল সাদরে | 

আপনি ঠাকুর ছল্যাছিল তার মন। 

ভাগাবান্ তার সম নাহিক ভূবন ॥ 

ফিরে দিলা মর! পুত্র ছলিয়৷ ভকত। 

ঠাকুর তোমারে হবে সদয় সে মত ॥ 

রঞ্জারাণী বলে গোসাঞ্জ কহ বিবরণ ৷ 
কোন্ ভক্তি সেবায় পাইল নারায়ণ ॥ 



বাপ হয়ে কেমনে বেটার কাটে শির। 

কেমনে মায়ের বল প্রাণ রহে স্থির ॥ 

পণ্ডিত বলেন রাণি শুধাইলে ষোগ্য। 

ধর্্মকথ। গ্রসঙ্গে জীবন হয় সার্ধা॥ 

অনাগ্য-মঙ্জল গীত অতি মনোহর । 

রামদান বিরচিল সখ মায়াধর ॥ 

হরিশ্চন্দ্র মহারাজ। বিখ্যাত ভুবনে । 

পুত্র হেতু দুঃখিত দম্পতি ভ্রমে বনে ॥ 

দৈবষোগে প্রবেশে বন্ধুকা নদীকৃল। 
দেখিল সাক্ষাতে শোভে ধর্মের দেউল ॥ 

অনেক বছর ধরি পৃজে মায়াধর | 

তুষ্ট হয়ে আইলেন দিতে পুত্র বর । 

দয়াময় আপনি ধরিয়ে ষফতি-বেশ। 

হরিশ্চন্দ্রে দিলেন মাননা উপদেশ ॥ 

পুত্র হল্গে লুইচন্ত্র নাম তার থুবে। 
প্রথমত ধর্ঘের সেবায় বলি দিবে ॥ 

মনোবাঞ। সিদ্ধ হবে মোক্ষ উপকার । 
রাজ। বলে তথান্তব করিস্ুু অঙ্গীকার ॥ 

অতঃপর করিল কঠোর তপ পূজা । 

বর পেয়ে ভবনে গেলেন মহারাজা ॥ 

ধর্মের কৃপায় হৈল লুয়ে নামে বালা । 

দিনে দিনে বাড়ে শিশু পূর্ণ শশিকলা ॥ 

শিকারে সদাই মত্ত রাজার কুমার | 
মৃগয়া করিতে বনে হোল আগুসার ॥ 

ধঙ্গ ধরি ধাস্থকী শিকার অন্বেষণে । 

সাড়া শুনে পশু পক্ষী পলায় গহনে ॥ 

গনে গনে গমনে গগনে হইল বেল! । 

জল বিন! লুইচন্ত্রের শুকাইল গল| ॥ 
তরাসে তরলমতি হইল আকুল। 

মকল সংসার দেখে সরিষার ফুল ॥ 

ধনে বনে লুয়েচন্্র বড় ছুংখ পায়। 

ঘন্পুক! নদীতে গিয়ে কিছু জল খায় । 

৫ 

অনাদদি-মঙ্গল ৩৩ 

জল খেয়ে দেখে লুই সরিতের তীরে । 
উলৃক বসিয়া আছে বটভালের*পরে ॥ 

লুয়ে বলে এই বেটা উচু ভালে চড়ে। 
জায় জায় শবে সব পক্ষী দিল তেড়ে। 

তুমি বেটা উড়ায়ে দিতেছ রাজহাস। 
বাটুলে মারিয়ে তোর পোড়াইব মাস 

এত বলি গুলতায় জুড়িল বাটুল। 

গুণ হতে খসে ধেন পাবকের ফুল ॥ 
 বজ্রবেগে বাটুল ধাইল চমৎকার। 

বাঞিল বিহঙ্গবক্ষে পিঠে হইল ফার ॥ 

বাটুল খাইয়৷ মহাপক্ষী পড়িল ভূতলে। 

ব্যাকুল ব্যথায় পক্ষী গড়াগড়ি বুলে॥ 
অচেতন আছিল বদনে হইল রা। 

ডেকে বলে মদনা বেটার মাথ। খ। ॥ 

ক্রতগতি উলুক গগনে পাখা এড়ে। 

বৈকুণ্ঠনাথের পায়ে উড়ে গিয়ে পড়ে 

ক্ষীণকণ্ঠে কান্দিয়া কহিল বিবরণ। 

লয়েছিল লুইচন্ত্র আমার জীবন ॥ | 
যত যত বন্ুকাসলিলে রাজহাস। 

মভাকে ধরিয়ে লুয়ে পোড়াইল মাল। 
ঠাকুর বলেন উলুক কেন্দ নাঞ্চি তুমি 

হরিশ্ন্দ্রে বর দিয়ে পাসরিছি আমি ॥ 

সম্বর রোদন বাছ1 কেন্দ নাঞ্জি আর। «" 

লুয়েরে কাটায়ে রান্ধাইব মাংস তার ॥ 
ভূপতির কেমন সত্যেতে আছে মতি। 

বুঝিয়া লইব তার কেমন তকতি ॥ 

এত বলি দয়ার ঠাকুর হৃধীকেশ। 

সেই দণ্ডে ধরিলেন ব্রদ্ষচাঁরীর বেশ ॥ 
নিরঞ্জনটরণসরোজ বন্দি শিরে। 

রামবাম গায় গীত অনাদ্যের বরে | 

বিহজের বুঝি মর্শ ব্রন্ধ সনাতন ধর 
্রহ্ধচারী হল! তখন। 
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তরুণ অরুণ কান্তি ললিত নয়ন শাস্তি 

ভবন্ত্রান্তি বিনাশ কারণ ॥ 

কুশ কমগুলু করে শ্বেত আতপত্র শিরে 
কটিবরে রক্কপষ্ট শোভা । 

বিলম্ব বিক্ূপ জট কপালে চন্দন ফট! 

যোগপাট স্বন্ধে মনোলোভা ॥ 

রূপ ধরি শ্বেতমক্ষী ₹হুতি চলিল পঙ্সী 
লক্ষীভৃত কারে! নাঞ্ি হয়। 

তকতবৎসল হরি জবনীতে অব তত 

ধীরে ধীরে যান ভক্তালয় 4 

যোগিবেশৈ নারায়ণ পথিকে শুধান গন 

অপর্প প্রভুর বাঞ্ছিত। 

রতিনাথ দৈবষোগে উপনীত হৈল আগে 

পেহ ভূপতির পুরোহিত ॥ 

আশীষ করিয়া প্রভু কহিলেন ওহে বাপু 

অমরা যাইতে কোন্ গন। 

রাজসভা রাজপুর হেথা হতে কত দুর 

ও সবিশেষ কহ নিদর্শন ॥ 

এত গুনি রতিনাথ কছে উঠাইয়া হাত 

২1. এ পথ দেখ ম্বতস্তর। 

“ পরিষর ওই গন উভ পাশে গুয়াবন 
দক্ষিণেতে দীঘি দীর্ঘতর | 

স্কৃত দূর গিয়া আগে দেখ! পাবে পুরোভাগে 
কদম্ব তমাল তরুগণ । 

বামে তার পাবে বাট সেই পথে যাবে ঝাট 
গীত নাঁট দেখিবে গাজন ॥ 

তার আগে মনোহর চিত্রযুক্ত পরিসর 
সেই বাট রাঁজপুরগত। 

ভার পাশে মনোহারী পণ্য পসা'র সারি সারি 
আসে যায় লোক অবিরত ।॥ 

আগে গিয়ে দোলমঞ্চ সরোবর অপরঞ্চ 

দেখে যাবে গোবিন্দদেউল। 

তার বামে নিধুবন বিহরে বিহঙ্গগণ 
নিকুঞ্ককাননে নান] ফুল ॥ 

অনাদি-মঙ্গল 

বামে যাবে রাজদ্বারে  শুধাই মম্নাপিবরে 

কি কারণ গমন তথায়। 

প্রভু কয় নছ্কে অন্ত কেবল ভিক্ষার জন্য 

যাধ শীদ্ রানার সভায় ॥ 

এত গুনি ছিজবর প্রণিপাত পুরঃসর 

'আগ্ুসর হইল আবানে। 

রামদাস-বিরচিত অনান্বমঙ্গল গীত 
শ্রবণে পাতকরাশি নাশে ॥' 

বিরিঞ্চি বাসব শিব যে পদ ধিয়ায়। 

অনায়ানে রতিনাথ সেই পদ পায় ॥ 

বেলা নাই বৈশ্বের দেয়ান ভেঙ্গে গেছে। 

সিংভ নামে ছয়ারে দুয়ারী বসে আছে ॥ 

দেখ! দিল সিংহদ্বারে দিবা দশ দণ্ড। 

দেখে সবে সশঙ্ক সন্ন্যাসী স্ুপ্রচ্ড ॥ 

ঠাকুর বলেন ছুয়ারী পায়ের ধূলা নে। 
পারণার ভিক্ষা কিছু মোরে এনে দে॥ 

বার বৎসর উপবান করিব পারণা। 
মহামাংস খেতে গেছে আমার বাসন! ॥ 

ছুয়ারী ভাসিয়! পড়ে এ উহার গায়। 

ব্রহ্মচারী হয়ে বেটা! মান্য খেতে চা ॥ 

প্রভু কন সংবাদ শুনাও নৃপতিরে 1 

বন্ধুকার সন্ন্যাসী এসেছে তোমার দ্বারে ॥ 

এত শুনি ছুয়ারী চরণে করে ভর । 

শীদ্রগতি চলে গেল মহল ভিতর | 

রাজ! রাণী পাশ। থেলে পরম কৌতুকে । 
দুয়ারী দাগ্ডায়ে কয় ছুটি হাত বুকে ॥ 
বল্লুকার সন্ন্যাসী অতিথি আজি ছ্বারে। . * 

সাক্ষাৎ অনলপ্রায় দেখে ভয় করে।॥ ৃ 

আপনারে পারণ! চাহিল মহারাজ । 
অতএব গমনে উচিত নহে ব্যাজ ॥ 

শুনিয়। ভূপতি অতি কোপে কম্পমান। 

: ছুয়ারীর তরে রাজা জুড়িগ বাখান। 



অনাদি-মঙগল 

বিধি বাঁম যাহারে তাহার এই বাণী। 
রাজা বলে বলগে বাঁড়ীতে নাঞ্জি তিনি । 
তিনদিন শিকারে গেছেন নররায়। 
অভিলাষ পারণ! পুরাও যাহ! চায় | 

এন্ত শুনি মদনা মাথায় হানে কর। 

ভাল ভাল ভূপতি ভূলিলে আখ্মপর 1 

সন্ন্যাসী বলপুকাঁবাসী ঠাকুর গোসাগ্রি। 

বড় ভাগ্য ভবনে তাহার দেখ! পাই ॥ 

ভূপতি কহেন তবে পেয়ে পরিতাপ। 

কটু কয়ে কত ন৷ প্রবল কৈম্ু পাপ। 
এত বলি প্রভুর আরতি বাদ্ধি শিরে। 

হেমঝারি লইয়ে চলিল সিংহদ্বারে | 

হীর! মণি মুকুত। সাজয়ে হেষথালে। 

পিছে পিছে মহিষী মদন! ধীরে চলে । 

যোগিবেশে যোগেন্রদুর্লভ জগন্নাথ । 

অবশেষে উপনীত তাহার সাক্ষাৎ । 

প্রণিপাত করে তূপ করিয়া বন্দনা। 

প্রথমে পরমানন্দে মহিষী মদন! ॥ 

জান্গবীর জীবনে রাজা পাখালে চরণ । 
বসন আঞ্চলে রাণী মুছায় তখন ॥ 

ধন লও গৌঁসাই তোমার যাহা মনে লয়। 
হেমথাঞ্জ রাধিয়| রাণী করেন বিনয়॥ 

সন্ন্যাপী বলৈন ভিক্ষা দিলি গো মদনা । 

হইলে বেটার মা করিলে কোন পুণ্য ॥ 

ধন দিয় আমাকে ভাগ্ডাতে চাঁও তুমি । 
অত সব ধনেতে কাঙ্গাল বড় আমি ॥ 

এত বলি সন্গ্যাসী সিদ্ধির ঝুলি ঝাড়ে। 

ছাল! দশ মুকুতা মাণিক খসে গড়ে ॥ 

শুভাশীষ কর্যা গ্রভূ কয় অভিলাষ । 

তিন দিন হইল আমাক উপবাস॥ 
পারণা করিব আমি মদনার পাকে । 

রাজা রাণী কতার্থ ভাবেন আপনাকে ॥ 
আন্তে ব্যস্তে নরপতি কহে জোড়ছাতে। 

অভিরুচি কোন্ দ্রব্য ভোজন করিতে ॥ 

নিরামিষ, আমিষ মিষ্টান্ন জলধোগ। 

আদেশে সেবায় সব করিব নিয়োগ ॥ 

গোসাঞ্জি বলেন আমি ধর্মের সন্লযাসী। 

মহামাংস ভোজনে সদাই অভিলাধী ॥ 

বিশেষ অপর মাংস নাহি প্রয়োজন। 

তোমায় বেটার মাংল করিব ভোজন ॥ 

কথা শুনি রাজারাণীর কাপিল হদয়। 

রাণী বলে গেনাঞ্ি এ কথা যোগা নয় ॥ 

যোগী হয়ে নাগ্রি কর স্ত্রীহত্যার ভয়। 

বিশেষ নরের মাংস খাইতে আশয়্ ॥ 

অপস্ভব দেখি প্রভু তোমার অচরণ। 

সন্লাসী বলেন গুরুগন্ভীর বচন ॥ 

শুন রাণি পুণ্যবতি ধাম্মিক রাজন। 

ক্ষধিত অতিথ আমি কি করিব ধন ॥ 

তুমি রাজা সতাশীল ধর্মেতে স্থুধীর। 

ভিক্ষার পারণ। দিতে হইলে অধীর ॥ 

(তোমার মহিম| যশঃ ঘুষে মহীময়। 
সেই হেতু আপিয়াছি তোমার আলয় ॥ 
এখন পেয়েছ বেটা ভাগ্াহ আমারে । 

কার পৃজ। করেছিলে বন্ধুকার তীরে ॥ 
পূর্বেতে করিলে সত্য এবে হইল আন 1 
মনে পড়ে নাই বুঝি পূর্বের মানান ॥ 

এত শুনি রাজ! রাণী করিছে ব্যাকুলি। 

খেদে দশ দিক দেখে আধার সকলি। 

ধূলায় ধূদর তচ্থ আলুখালু কেশ। 

অবশাঙ্গ বিবশ বসন চারু বেশ ॥ , 

কুতাঞ্জলিপুটে রাণী গলায় দিয়ে বাছে। 

কাতরে সন্গানিবরে সকরুণ ভাষে ॥ 

অনাগ্চচরণপদ্ম ভরসা কেবল। 

রামদাস বিরচিল অনাদ্যম্ঙ্গল ॥ 

শোকাতুরা রাজরামী কপালে ক্ষণ হানি 

পুটপাণি কানে প্রত আঁগে। 
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কর কৃপা বিতরণ ছাড় নিদারুণ পণ 

সর্বন্ব মপিব পুরোভাগে ॥ 

বাছার রাখহ প্রাণ যাহা ইচ্ছা লও দান 

অগ্রদান কিবা আছে আর। 

বাছারে লইয়ে কোলে অঙ্গ ঢাকি বাঘছালে 

অবহেলে পশিব কাস্তার ॥ 

বনু তপস্তার ফলে পাইয়াছি বেট। কোলে 
_.. সবেমান্ত্র লুহিম তনয়। 

শুনে বক্ষ যায় ফেটে হা-পুতির বাছা কেটে 

রাষ্ধিবারে কহ বাপ মায়॥ 

আপনি হইয়ে চোর হৃদয়-পিগ্তরে মোর 

যদি হর লুঞ্ঞি প্রাণপাখী । 
কাতি বসাইয়ে কঠে প্রাণ তেজি এই দণ্ডে 

হত্যা পাপ সপিবে আবাগী ॥ 

একান্ত বাসন! যদ বহায়ে রক্তের নদী 
মুহামাংস করিবে ভোজন। 

তবে সে আপন গুণে লুহিকে বাঁচাও প্রাণে 

বধ রাজা রাণীর জীবন ॥ 

রাণীর করুণ! শুনি সন্্যাসী কহেন বাণী 

সত্যে বন্দী স্র্ধ্যের প্রমাণ। 

পূর্বেতে মানান কৈলে প্রথমের বেটা হলে 
ধর্দযজ্ঞে দিব বলিদান ॥ 

হইলে বেটার মা কাটিলে পূর্বের রা 
ছিছি এ তন্যাবড়ের ধার!। 

সাধু সত্যখীল জন কলে মন্দ আচরণ 

হইবে অবনী পাপে ভরা ॥ 

নিগুণ নিলেপ ধর জগতের যিনি মন্ 

| পরব্দ্দ পরমপুরুষ | 

হেন ধর্থে দিয়েফাকি অধর্মের হও ভাগী 

অখিল অসীম অপোরষ ॥ 

স্ত্রী পুত্র পরিবার কে কার কে তোমার 
মায়ায় মোহিত মুঢ় মন। 

ধর্ম গুজি নরমণি রাখহ প্রভুর বাণী 

 শ্থুকীতি ভরুক ভ্রিভৃবন ॥ 

অবাদি-মকল 

ধশ্মসেব। মোর ভার  ধারিলে ধর্থের ধার 
সাধিতে সর্বত্র মোর গতি । 

তাহে হইলে অনন্ত আমারে বলিলে.ছু 
পরে রঙ্গ দেখিরে ছুর্দতি ॥ 

এত শুনি রাজারাণী কহে সকাতর বাণী 

অভিরুচি মোর দাও বলি। 

দাসে দাও পদছায়! নায়েকে করহু দয়! 

রামদীস কহে পুটাঞ্ুলি ॥ 

শুনিয়! শুকায় জীউ বক্ষ যায় ফেটে। 

কেমনে ভূপ্তাব তোম! হেন পুত্র কেটে ॥ 

সথধামাথা বাক্যে যারক্ষুধা করে দূর। 

কেমনে করিব প্রভু তার মুণ্ড চুর ॥ 

সন্ন্যাপী বলেন বৃথা বচনবিন্যাস। 

ভূপতি বলেন প্রতু কণা পরকাশ ॥ 

শিবি নামে সংলারস্থ্খ্যাত নরপতি। 

ধর্ম হইল সয়চান বুঝিতে সত্যে মতি ॥ 

পারাবত হইল ইন্দ্র কশ্যপনন্দন। 
ভয়ে ভূপতির কোলে লইল শরণ । 

ধেয়ে এসে সান বলে একি অবিচার । 

স্ববিজ্ঞ হইয়ে ভক্ষ্য লুকাও আমার। 
প্রাণপণে দূর হতে আনিয়াছি তেড়ে । 

আমার মুখের গ্রাস তুমি নিলে কেড়ে ॥ 

রাজ। বলে শরণ্যেরে রাখাই বিহিত। 
অতএব পক্ষী নাঞ্জ ছড়িব নিশ্চিত ॥ 

অঙ্গীকার কৈল রাজা কহে সয়চান। 

আপন অঙ্গের মাংস ভূপ্তাও শ্রমান ॥ 

বিহঙ্গে তৃষিল ভূপ আপনার মাংসে। 

শরণ্যে কিল রক্ষা ভূবনে প্রশংসে ॥ 

প্রভুর দারুণ পণ বুঝিয়ে ভূপতি। 

নিবেদন করে পদে করিয়ে প্রণতি ॥ 

অবশ্ঠ প্রভুর বাক্য শিরে বান্ধি নিব। 

লুঞে ঘরে নাই প্রত এবে কি করিব ॥ 
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লুঞ্চেন্ত্র গেছে পাঠ পড়িবার তরে। 

বার দ্রিনের পথ তাঁর যামাঁদের ঘরে ॥ 

মামার জীবন সে যে মামী ভালবাসে। 

ছ মাসে ন মাসে বাছ! বাড়ী নাঞ্ি আসে ॥ 

পাঠ গড়ে লুঞ্েচেন্ত্র আমিবে যখন। 

লোক দিয়ে প্রভৃকে আনাব সেই ক্ষণ ॥ 

সন্ন্যাসী বলেন তবে আর কোথা যাব। 

চারি মাঁস বরিষায় এইখাঁনে রব ॥ 

রাজা বলে গোসাঞ্ঞি বড় বর্ষার জঞ্জাল। 

সন্ন্যাসী বলেন বাপু আছে বাঘছাল ॥ 

এত বলি বসে ধর্ম বকুলতলায়। 

বস্ুমতী বলিয়ে ডাকিল ধর্মমনরায় ॥ 

আজ্ঞ! দিল ধরণীকে মনে অভিলাষ । 

লুঞতক আঁনিতে কর মায়ার প্রকাশ ॥ 

লুঞ্েকে আনিতে তবে বস্থমতী চলে। 
লুঞ্ে যথ| পাঠ পড়ে ছাত্রের মিশালে ॥ 

হাত হতে দশবার টলে পড়ে খড়ি। 

লুয়ে বলে গুরুদেব কপাল হৈল ভেড়ি॥ 
সঘনে বিষম খাই মন উচাটন। 
জনক জননী বুঝি করিল ম্মরণ।॥ 

এত বলি কক্ষস্থলে খড়ি পুথি লয়ে। 

সাতবার গুরুদেবে প্রদক্ষিণ হয়ে | 

নারায়ণ গুরু বলে করিল প্রণিপাত। 

বিদ্া হৌক বলি গুরু শিরে দিল হাত ॥ 

ঘরে যেতে লুগ্িচন্ত্র উঠাইল পা। 
পথ ঘাট হয়ে চলে বন্থমতী মা॥ 

দয়ার ঠাকুর ধর্ম মায়৷ ফেলে দিল। 

বার দিনের পথ লুয়ে বার দণ্ডে এল ॥ 
দেখিলেন এক ঠাঞ্জি তিন মহাগুরু । 
পিত। মাতা প্রণম্য সন্ন্যাসী কল্পতরু | 
তিন গুরু এক ঠাঞ্জি নাঞ্ি ছোট বড়। 

কেমনে প্রথাম করি বুঝে মনে দড়॥ 
মা বাপের চরণে বাড়ায়ে ছুই হাত। 
প্রভুর চরণে মাথ! রাখে অকল্মাৎ ॥ 

তা দেখে তরাসে উড়ে মা বাপের গ্রাণ। 
কোলে লয়ে মুছে রাণী সে চাদবয়ান ॥ 

সন্ন্যানী বলেন রাণী কিসের ভাবন!। 

ঝাট করে বেট! কেটে রান্ধগে মদন! ॥ 

আনালে আপন বলি শ্রীধর্মঠাকুর। 

অতেৰ মদন! তোর ভাগ স্থপ্রচুর ॥ 

মদন1 বছেন প্রভু না সহিবে ছাতি। 

তোমার সাক্ষাতে আগে গলে দ্রিই কাতি ॥ 

রাঙ্গা বলে আমার জীবনে কাজ কি। "-, 
আজ্ঞ। ঝর সাক্ষাতে গলায় কাতি দি॥ 

ঠাকুর বলেন ভূপ ভূলিলে প্রতিজ্ঞা | 

স্থবিজ্ঞ হয়ে কর প্রভুরে অবজ্ঞ! 
উদাসীন অতিথ তাহাতে উপবামী। 

সাধিতে ধর্মের ধার পারণ! প্রত্যাশী ॥ 

এত শুনি লুগ্ঞচন্দ্র করপুটে কয়। 

আম! হতে ম| বাপের নরকবাস হয় ॥ 

কিসের ভাবনা! বাপা নরকে জাবে কেনে। 

সন্ন্যাসীকে পুজ পিতা আমা বলিদানে ॥ 
কৃতার্থ হইবে বাপ! হবে সিদ্ধকাম। 

আম! বলিদানে প্রভুর পুবাও মনস্বাম ॥ 

প্রস্থুর সেবায় যদি এই দেহ যায়। 

জননীজঠরে তার জন্ম নাঞ্ি হয়॥ 

অতেব বিলম্বে রাজা নাঞ্জি গ্রয়োজন। 

প্রভুর পূজার যোগ্য কর আয়োজন ॥ 

এইরূপে মা বাপের পরিবোধ দিয়ে । 
কৃষ্ণ যেন যায় নন্দ যশোদা ত্যজিয়ে॥ 

বেট! কাটিবারে রাজা কৈল অঙ্গীকার । 
তবে মায়! ফেলি দিল ঠাকুর করতার ॥ 
অনায়াসে রাজ! বাণী কাটাইল মে। 
ত্বরান্বিত হইল তবে উৎসর্ণিতে পো। 
বসাল পল্লব ঘট করিল অর্চনা । 

দুয়ার উপরে রাণী লেপে আলিপন] ॥ 

লুঞ্চেকে পরায় তবে অষ্ট আভরণ। 

সাক্ষাৎ সাজিল লুঞে মদনমোহন ॥ 
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চরণে মকর খাড়ু চক্র পরকাশ। 
গলায় রতনহার তিমির বিনাশ ॥ 

কমক অঙ্ধদ করে ইন্দুবিদ্থু হীরা । 
ঝক্মক্ করে যেন প্রভাতের তারা ॥ 
সিনান করায়ে আনে রাজার কুমারে। 

গৃহস্থ সাজায় যেন বিবাহের বরে | 

রাণীর মলিন মুখ মহাশোকাতুর]। 
লুঞ্চিশের সুখ যেন প্রভাতের তারা 

মহামন্ত্র দিল! প্রভূ লুঞ্িশের কাণে। 

প্রণতি করিল লুঞ্ছে প্রভুর চরণে ॥ 

হাসি হাসি কহেন ঠাকুর যুগপতি। 
আমার বচন ভূপ কর অবগতি ॥ 

পুত্রশোকে তোমাদের চক্ষে পড়ে পানি। 

তবে পুজ1 না লইবে ঠাকুর চক্রপাণি ॥ 
মদনা বলেন মায়া পুতিয়াছি পাকে । 

ভূপতি ব্যাকুল হইল তনয়ের শোকে ॥ 
লুঞ্চচন্দ্র বলে বাপ! শোক মায় ত্যজ। 

আমা বধি পৃজ ধর্মচরণ-পস্কজ ॥ 

তৃষিয়ে সাধুর চিত্ত সেধে লও বর। 
আমা কাটি কর কোটি কুলের উদ্ধার ॥ 

পাষাণে বাঁধিয়া বুক পাসরিল মায়! । 

ধরিল বেটার পায় ভূপতির জায়]॥ 

খড়গ তুলে মহারাঁজ। হানিলেন চোট । 

কার্টিল লুঞ্চের মাথা ভূমে যায় লোট ॥ 
বাজিল বিবিধ বাস্ভ দামাম! দগড় । 

বঝলিদান দিয়ে রাজা করিলেন গড় ॥ 

ঘনঘট! শবদে সর্বত্র ধন্মজয়। 

ধুপ-ধুনা'সৌরভ পৃরিল পুরময় ॥ 
পুরববাসী পরিজন করে হাহাকার । 
মদন! বাজায় শঙ্খ জয়জয়কার ॥ 

বেট কেটে ভৃপতি খপ্পরে ধরে লো। 
অসম্ভব নগরে নাগরী জায় মে! । 
বেদমঞ্জে সেই রক্ত উৎসর্গিল রাজা । 
ঠাকুর ভাবেন মোর হইল আত্তপৃজ| | 

ছটফট ভূমিতে আঁছাড়ে বুলে গা । 
কাটা মুণ্ড কোলে নিল খোলা দাইমা ॥ 
লুকাইল মুণ্ড লয়ে মরায়ের সাদি। 
মনে করে বিরলে বসিয়ে পরে কান্দি ॥ 

অতঃপর সন্সযাসী বলেন মহারাজ । 

দ্বিগুণ জঠর জলে নাঞ্চি সহে ব্যাজ ॥ 

কাটহ লুঞ্জের মাংস আমার গোচরে। 

রানী গিয়ে রন্ধন করুক ত্বরা করে॥ 

এত গুনি নিল রাজ! সুবর্ণের বটি। 

কাটিল লুঞ্জের মাংস করে পরিপাটি ॥ 

কাটিল সকল মাংস খণ্ড খণ্ড করে। 

সাজায়ে কাঞ্চনথালে রাখে থরে থরে ॥ 

সন্ন্যাসী বলেন রাজ করিলে কল্পন1। 

মনাস্তর অন্তরেতে করিল মদন] ॥ 

আমার সাক্ষাতে রাণী লুকাইল মাথা । 

আমারে বঞ্চনা রাজা করিলে সর্ব! ॥ 

অঙ্গহীন মাংসে রাজ। মোর রুচি নাঞ্ি। 

পারণ! দুরেতে থাকু উঠে নয় যাই ॥ 
ধেয়ে আসি দিল রাণী মুণ্ড ফেলাইয়ে। 

বিনয়ে চাহিল ক্ষমা চরণে ধরিয়ে ॥ 

সন্ন্যাসী কহেন ধন্য ভূপতির দার] । 

ঠ|কুর দিবেন শীঘ্র তোর কোলভর! ॥ 

সত্যে বান্ধহ গিয়ে পঞ্চাশ ব্যঞ্জন। 

ক্ষুধায় ভঠর জল মন উচাটন ॥ 

ভূপতি ভাঙ্গহ মুণ্ড বার কর ঘি। 

রসাল অন্থলে হবে স্ুরসাল অতি ॥ 

ভূপতি বলেন ইছা অপস্ভব কথা। 
কার্তিক মাসেতে আম্রফল পাব কোথা ॥ 

পৌষে মুগ্ধরে গাছ চৈত্রে লোক খায়। 

বারুণীর কালে লোক গঙ্গাজলে দেয় । 

সন্ন্যাসী বলেন ভূপ না ভাগাহ তুমি। 
তোমার গড়েতে আতম্্র দেখে এলাম আমি ॥ 

এই দেশের রাজ যবে ছিল যুধিঠির । 

তার ভাই আছিল অর্জুন মহাবীর। 
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অস্বমেধ যজে রাজা দিয়াছিল হুড 1 . 
সেই গাছ কাট গেছে তার আছে গোড়া ॥ 

সেই গাছ মুপ্তরিয়া ধরিয়াছে ফল। 

সেই আত্ম আনি রাজ! রাদ্ধাহ অন্বল ॥ 

এত শুনি জায় রাজা নাঞ্ি দেখে চোখে। 

হংসধ্বজ রাজ যেন ম্ধন্থার শোকে ॥ 

আম্রতলায় রাজ! করিল গমন । 

তাহে মায়! করিলেন দেব নারায়ণ ॥ 

মুগ্তরেছে মরা গাছ ধরিয়াছে ফল। 

কিছু কাচা কিছু পাকা আশ্চর্য সকল ॥ 

রধর্শ ক্মরিয়ে রাজ] পাতিল অঞ্চল। 

মায়াধারী ধর্মরাজা দিলেন দশ ফল ॥ 

আত্ম লইয়া রাখিলেন যদনার স্থান । 

ত্বরায় রন্ধন রাণী কর সমাধান | 

অনাদ্ভপদারবিন্দ ভরস। কেবল । 

রাম্দাস গায় গীত অনাগ্যম্ঙগল ॥ 

রোদন সম্থরি মদন! সুন্দরী 

পসিল রম্ধনশালে। 

সহচরী যত আনে মনোমত 

আয়োজন হেমথালে ॥ 

তৈল ঘি লবণ বেপার ব্যঞ্জন 

খঞ্জনলোচনা যত। 
এনে ত্বরা করে রাখে থরে থরে 

বাসে ঘর আমোদিত ॥ 

আপনি মদনা বাটিল বাটন৷ 

হিং জীরা মিশাইয়ে। 

মোহন মৌহ্ুরি মরিচের গুড়ি 
রাখে ধনী সাজা ইয়ে ॥ 

বিবিধ বকাল অতি সুরসাল 

বাটি আদার ঝাল। . 

এলাচী লব্্গ কহিতে সুর 

কুষ্কমে নিশা মিশাল ॥ 

চন্দন ইন্ধনে উজ্জল আগুনে 

ধতনে জালিল তিউড়ি। 
নয়নের লোয় নয়নেতে থোয় 

চাপাল রজতঙ্কাড়ি॥ 

স্বত দিয়ে চালি মাংস দিল তুলি 
পরিপাটি সাস্তলিল। 

সাড়া কলকল ভকতবৎমল 

ভাবেতে বিভোর হল ॥ 

আদার বেসার হুমোহন ভার 

রাদ্ধিল সরস ফোল। 

দিয়ে মরিচ গুড়! কিছু ভাজ। পোড়া 
কিছু ব৷ করে অস্বল ॥ 

মিশায়ে হিং জীর| মেথি মনোহর! 
রান্ধিল বিবিধ স্থপ। 

শাক স্থক্তা খাড়া ভাঙ্গা বড়ি বড়া 
তিলকুট| অপর | 

খিরপুলি পিঠে অতিশয় মিঠে 

পায়স স্থরস অতি। 

রান্ধে নব ঘণ্ট অম্বতের খণ্ড 

পক্কান্থ পরম শ্রীতি ॥ 

..রন্ধনের গন্ধ নুধ। মকরম্দ 

হইল ব্যঞুন পঞ্চশ। 

অপরঞ্চ যত কহিব বা কত 

কহে কবি রামদাস ॥ 

তবে মহারাজ করে ডোজনের সথল। 

স্বর্ণের পিড়ি রাখে গাড়, ভরা জল ॥ 

হেমথালে সাজাইল অক্ন সমুদায়। 
হথবামিত পঞ্চাশ ব্যঞ্চন দিল তায়। 

ভূপতির আবাহনে প্রত মায়াধর | 

ভোজনে বলিলা গিয়া পিড়ির উপর ॥ 
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ঠাকুর বলেন অন্ন বাড় তিন থালে। 

তিন জনে ভোজন করিৰ এককালে ॥ 

নিদারুণ বাক্যে বড় বাজিল নির্ঘাত। 

সন্ন্যাসী সমক্ষে রাজ করে যোড় হাত ॥ 

কাতরে বলেন রাজ! করি হায় হায়। 

মা বাপ বেটার মাংস কেমন করে খায় ॥ 

সংসারের পণ পক্ষী স্থাবর জঙ্গম | 

প্রসবিয়া পুন তারে করয়ে ভোজন ॥ 

সঙ্্রাসী বলেন গুন অবোধ ভূপতি। 
নদনদী প্রসবিয়ে'গরাসে তোয়নিধি | 

ভূঙগ্গঙ্গ গরাসে তার মাপন সন্তানে। 

যজ্ঞ কর্যা যজ্ঞফল দাও কোন্ জনে ॥ 

কুবৃদ্ধি ঘটিল তোর ঘটিল বিপাক। 

যজ্ঞ হত হইল তোর অন্ন তুলে রাখ ॥ 
এত বলি বিদায় মাগে মন্্যাী গোলাঞ্ি | 

রাণী বলে মহারাজ আর রক্ষা নাঞ্ি ॥ 

বিমুখ হয়েন যদি সন্ন্যাসী আপনি। 

পুত্রবধযজ্ঞ হত আমি অভাগিনী ॥ 

রাজা বলে অপরাধ ন। লবে গোনাঞ্ি। 

অতংপর তিন জনে বসি এক ঠাঞ্ি | 

কাজ] বলে দক্ষিণেতে রাণী বসে বামে । 

উৎপর্থির। দিল অন্ন গোবিন্দের নামে ॥ 

জ্ীবিষু স্মরিয়ে গণ্ড্ষ তুণ্ডতে তুপিতে। 
দয়ার ঠাকুর ধর ধরিলেন হাতে ॥ 

বর মাগ হরিশ্চন্দ্র তুমি ভাগ্যবান । 

না হবে না হল দাতা তোমার সমান ॥ 

বর মাগ মদনা গে! তুমি রাজার বি। 
যে বর মাগিয়ে লবে দেই বর দি॥ 

'মদনা বলেন প্রভু বরে নাঞ্চি কাজ । 

এই বর দাও মোর মৃণ্ডে পড়', বাজ। 
গ্রভূ গো চরণে মোর এই অভিলাষ। 

মরিয় চলিয়া যাই লুইসের পাশ ॥ 
এত বলি কান্দে রাপী নয়নে বহে জল। 
ঠাকুর বলেন বাঞ্ছ। করিব সফল ॥ 

মদন! বলেন ঘদদি হইলে দয়াবান। 
অঞ্চলের মণি মোরে ফিরে দেহ দান ॥ 

ঠাকুর বলেন ঝিয়ে ডেকে আন তারে। 

তোর বেট! খেল! করে বাজার ভিতরে ॥ 

এত শুনি রাজা রাণী চলে ধাওাধাই | 
বাছুর হারালে ষেন বাথানিয়া গাই ॥ 

লুঞ্ঞে লুঞ্ে বলে রাণী ডাকে উচ্চম্বরে । 
যশোদ] যাদবে খুজে গোকুল নগরে ॥ 

যে কালেতে কৃষ্ণচন্দ্র চরি কৈলা ননী। 
উদৃখলে বান্ধিলেন নন্দের গৃহিণী ॥ 
বন্ধন ছিড়িয়। হরি গেলেন পলাইয়া । 
যশোদ1 আকুল হইল কৃষ্ণ:ক খুঁজিয়া ॥ 

রাণী বলে কোথ। বাছ। লুঞ্চচন্দ্র রায়। 

ধেয়ে এসে ধরে লুঞ্চে মায়ের গলায় ॥ 

দেই আভরণ আছে সেই টাড়বাল|। 

উতৎসর্িয়া দিয়েছে গলায় আছে মালা! ॥ 

লুজ বলে জননি না কর অন্ত মন। 

যোগিবেশে যোগেন্ত্র আরাধা নারায়ণ ॥ 

ধখন আমার মাংদ রাদ্ধি থুইলে থালে। 

তখন বসিয়ে আমি সন্গ্যাপীর কোলে ॥ 

এখানে জাম!কে আগে রাখিয়। গাজনে 

পশ্চাতে পরম প্রভু গেলেন ভোজনে ॥ 

বলিয়ে গেলেন মোরে প্রভু নারায়ণ । 

জননী ডাকিলে তোরে দিবে দরশন ॥ 

এত শুনি মদনার বাড়িল উল্লাস। 

হাঁত বাড়াইয় যেন পাইল আকাশ ॥ 

কোলে করে নিল পুত্র পরম যতনে । 

বিলাল বহুপ রত্ব বেটার কল্যাণে ॥ 

শন রথে গেল ধন্ম শুন্যের গোনাঞ্ি | 

হরিশ্চন্দ্র সম দানী ভ্রিভুবনে নাঞ্জি ॥ 

শুনি রাণী রঞ্জাবতী শ্রীধশ্মমঙ্জল। 

নয়নে বহিল তার প্রেম অশ্রজল ॥ 
অপরূপ ভকতিভাবেতে ভরপুর । 

তুমি সে সাক্ষাৎ ধর্দ দয়ার ঠাকুর ॥ 
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এত বলি করে রঞ্জা চরণে প্রণতি। পুঞজবর পাইবে কিন্তু হঃখ অবশেষ ॥. 

শরীধর্শপৃজায় রঙা হবে পুঞজবতী ॥ এত বলি যান গুরু লইয়া গাজন। 

আশীর্বাদ করি কিছু বলেন পঞ্ডিত। প্রণতি মিনতি করে পুরবাসী জন ॥ 
বিদায় লইয়। আমি যাই উপস্থিত । হরি হরি বল সভে পাল! হৈল সায়। 
পরে সে আসিব যবে আনাবেন রায়। নায়েকের প্রতি প্রভূ হবে বরদায় ॥ 

সামূল! আদিবে সে তোমার ত্বরায়॥ অনাস্ভপদারবিন্দ-মধুলুব্মতি | 
তোমারে দিবেন ধর্ম সেবা উপদেশ। রামদাদ বিরচিল মধুর ভারতী ॥ 

ইতি অনাভমঙ্গল নামক মহাকাব্যে হরিশ্চন্্রপালানাম চতুর্থ কাণ্ড ॥ 

কতক 

পঞ্চম কাণ্ড 

শালে ভর পাল! 

প্রণতি পরম গুরু এরদ্ষ নিরঞ্জন । পঙ্ডিতের ভারতী রঞ্জার মনে ভায়। 

ধশ্মমজলগীত শুন সর্বজন ॥ মনে মানি ময়নানাথের কাছে যায়| 
পণ্ডিতের কথা রাজা বাদ্ধি নিল শিরে। গলায় বসন দিয়ে করে জোঁড়হাত। 

গাজনের আয়োজন করিল ত্বরা করে॥ তোমার ঠাঞ্জি বিদায় হলাম প্রাণনাথ । 

আনাল আপনি রায় পণ্ডিত গোসাঞ্ি। চাম্পায়ের ঘাটেতে ধর্মের পুজা দিব। 

সামুল! সুন্দরী সঙ্গে ধন্মের বড়াই ॥ নাধ আছে সাধিয়ে পুত্রের বর নিব ॥ 

পুঞ্রকাম স্বল্প করিল রঞ্জাবতী। সাক্ষাৎ দেবতা তুমি নাহি দিলে সায়। 

বিধিমতে পুজা করে ঠাকুর যুগপতি ॥ অভাগীর প্রতি গ্রভু না হবে বরদায়॥ 

অতঃপর গুরুর নির্দেশ পেয়ে রামা। এত শুনি বুড়া রাজা হৈল হেটমাথা। 

মহাপূজ! আরস্ভ করিল মনোরম! ॥ অবোধ অবলাবুদ্ধি যেতে চাও কোথা ॥ 

যোল কাটি নাজাইল লল্ন্যাসীর সাজ। দূর কর ও সব ভারতী নাঞ্ি কহছ। 
সামুলা বলেন শুভ কর্মে কিবা ব্যাজ ॥ না পাবে ধর্শের দেখা ঘরে বস্ত। রহ ॥ 

পূজ। আয়োজন সব নায়ে ভরে” লয়ে । কত মুনি তপন্তা করিয়া মরে গেল। 

পৃজহ পরমারাধা চাম্পায়েতে গিয়ে ॥ শালে তর শঙ্কর আপনি করেছিল ॥ 

বিদায় মাগিয়া লহ ভূপতির ঠাঞ্চি। শিব না চিনিল কেমন করতায়। 

অতএব অধিক বিলে কাজ নাগ | তুমি সে অবলা কোথা দেখা পাবে তার । 
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অশেষ পাইবে কষ্ট ধনে বনে ভ্রমি | 
কোথা থাকে ধর্মদেব নির্ণয় না জানি ॥ 

নিরঞ্জন নিরাকার নাঞ্চি হস্ত পা। 

কোন কালে নাহি শুনি ধর্মের বাপ মা ॥ 

নৃখ ছুঃখ যত বঙ্গ কপালের লেখা । 

মন দড় থাকিলে দেবতার সঙ্গে দেখা । 

ছুঃখ পাবে চাম্পাই দুবস্ত দেশ শুনি । 

সহজে অবলা জাতি তাহাতে তরুণী ॥ 

পদ্ধে পদে যুবতির বিপদের কাটা । 

উচিত বলিতে পাছে মনে হও চট|। 

তুমি গড়াইবে পরপুরুষের সনে । 
সীতার কলঙ্ক হল লিখে রামায়ণে ॥ 

রপ্ত বলে ভূপতি ভাবনা কর দূর। 
্বধন্মে সেবিব আমি শ্রীধন্ম ঠাকুর | 

ধর্দমমনা! হইলে সংসারে কারে ভয়। 
বিপত্তিকালেতে ধর্ম হবেন সদয় ॥ 

বিশেধ সংহতি মোর পণ্ডিত আপনি । 

সাংজাত ভকিত। সঙ্গে মালতী কল্যাণী ॥ 

পুপ্যতোয়া তটিনী ত্রিপুট মহাস্থান। 
সেব। সিদ্ধি হলে পাঁব পুত্র বরদান। 
পুঞ্জে বিনে সংসারে সকলি শূন্তময় 
পু বিনে কে তারিবে পুল্লাম নিরয় ॥. 

পুত্র বিনে কে করিবে কুলের উদ্ধার। 

পুত্র বিনে পিতৃলোক করে হাহাকার | 

মরিলে নির্ববংশ নাম জীয়স্তে আটকুড়া। 

এ হতে বেদনা বল কিসে আছে বাড়া ॥ 

অগ্সেয়ে বলিয়া লোক নাঞ্জ হেরে মুখ। 
ভায়ের বচনশেলে বিদরিছে বুরু ॥ 

পুত্রহীন জনার জীবনে নাহি ফল। 

ভূপতি বলেন বুঝ সব কর্মফল | 

সুখ দুঃখ যত কিছু ললাটের লেখা । 

মন দড় থাকিলে দেবতার সনে দেখা ॥ 

শ্রীংরির পাদগল্পে মজাও মনোতৃজ | 
পুরিবে মনের আশা খুচিবে কলঙ্ক | 

অপরূপ শুনি নাকি শালে দিযে ভর । 

আপনি মরিলে বল কে মাগিৰে বর 

প্রণতি করিয়া রপ্ত কহে সবিনয় । 

মরিলে বাচাবে প্রাণে প্রভূ দয়াময় ॥ 

দশানন রাবণ সেবিল ক দানে। 

বর দিল! বিধাতা বাচায়ে ভারে প্রাণে ॥ 

ঈশ্বর উদ্দেশে যদি মন রছে দঢ়। 

এ অধিলে তার কোন্ কর্ম গুরুতর ॥ 

অপরঞ্চ হরিশন্দ্র ত্রিলোকে ঘোষণ।। 

তনয় পাইল তার মহিষী মদন! ॥ 

ছি'ড়েছিহু পূর্বেতে সংসার-মোহ-পাশ। 

ভূপতি দিলেন পুনঃ তোম! মায়াফাস ॥ 

নলিনীদলের জল জীবন চঞ্চল। 

জলেতে বিশ্বোক যেন করে টলমল ॥ 

মরি কিংবা বাঁচি তার নাঞ্ি পরমাণ । 

বিশেষ দশমী দশা জর! বিদ্যমান ॥ 

একান্ত যাইবে যদি শ্রীধর্খম স্মরণে । 

না দিব অধিক বাধা আইসহ এক্ষণে ॥ 
পূজার সামগ্রী যত কর আমোজন। 

চাম্পাই করহ যাত্র! বেলা শুভঙক্ষণ॥ 

রাণী বলে সে সকল লয়েছি নায় ভরে। 

এতক্ষণ আছি শুদ্ধ আপনার তরে ॥ 

সাক্ষাৎ দেবতা 'নাথ না হইলে তুষ্ট। 
না হবে সাধন! সিদ্ধ পাব বড় কষ্ট॥ 

প্রদক্ষিণ গ্রণতি করিয়া প্রাণনাথে। 

বিদায় হইল রাম বেত লয়ে হাতে ॥ 

সাধু-গুরু-চরণ-সরোজ করি ধ্যান । 

রামদদাস বিরচিল অপূর্ব আখ্যান ॥ 

সাংজাত ভকিতা সঙ্গে তরণী চাপিল রঙ্গে 
... অন্্যাপিনী বেশে ক্লাজরাণী। 
পূজা আয়োজন কত আদেশে নফর যত 

নায়ে তুলে স্বত মধু চিনি ॥ . 



অনাদি-মঙ 

ধুপ ধুনা গান গা বন্তুরি চন্দন চুমা 
অলঙ্কার আসন অঙ্গুরি। 

যত্বে খাসা ক্ষীর ধণ্ড পুরটের নব দণ্ড 

আতপ তগুল থাঁল! ভরি ॥ 

পৃঞ্জার পদ্ধতি মত আর যে লইল কত 
বর্ণিতে শকতি আছে কার। 

চগে বাইতি হরিহর  ইছা হাড়ী করে ভর 
নফর নায়ের কর্ণধার ॥ ্ 

সামুল! সুন্দরী আর নছু নামে কর্শকার 

বহিজ্ধে উঠিল ত্বরা করি। 

সাংজাত সঙ্মাসিচয় ডাকে ধর্ম জয় জয় 

জয় দিয়া ছেড়ে দিল ত্রী॥ 

শঙ্খ ঘণ্টা বাছ্যরব নগরের লোক সব 

কলরব করে? আসে ধেয়ে। 
রাণী যাঁয় ছেড়ে দেশে সাজিয়ে মন্নযানিবেশ 

শোকাঁবেশে কান্দে ছেলে মেয়ে ॥ 

রাজস্থথ রাঁজগেহ পাসরিয়ে মাঁয়৷ মোহ 

অহরহ মুখে ধর্ম জয়। 

সংসার মায়ার খেলো ভাবিয়ে নৃপের বাঁলা 

ধর্্ঘ-ভেলা করেছে আশ্রয় ॥ 

তরল-তরঙ্গ-রঙ্গ 

পাপভঙ্গ৷ প্রসন্নমূরতি। 

ভাসিল ধর্মের ভরা কর্ণধার দিল ত্বরা 

বাহিয়ে চলিল দ্রুতগতি ॥ 

সাধিবারে মনোরথে তরণী মলিল-পথে 

দিবন যামিনী একাকার । 

রামদাস রস ভণে একমনে ঘেবা শুনে 

বাসনা সফল হয় তার ॥ 

বাহ বাহ বলিয়ে ডিঙ্গায় হল ত্বরা। 

ছটিল বহিত্র যন গগনের তারা ॥ 
কালিন্দী বাহিয়! সরন্বতীতে মিলন । 

চলিল দক্ষিণ সুখে, ভেবে নারায়ণ | 

তটিনী কালিনী গঙ্গ। 

৪৩ 

সমুদ্র বাহিয়ে ডিঙ্গা চালায় কৌতুকে। 
জয় ধর্ম বলিয়ে ভকতগণ ডাকে 1 

এইকূপে তরী ভাসিয়ে গেল গ্গ। 
সাগরের স্বাটে গেল রঞ্জাবতীর ভিঙ্| | 

সংকেতমাধব বথ1 সাগরের কুল। 

সামুল! দেখায় এই মাধব দেউল ॥ 

শুনিয়ে হইল সুখী ভূপতির দার] । 

পৃজিব ত্রিপুরহর কুলে বাধ ভরা ॥. 

সামুল। বলেন রাণী পূজ মহেম্বর। 

যশোদ! পুজিয়ে কোলে পাইল ঈশ্বর ॥ 

পূর্বে যশোদার নাম দারাবতী ছিল। 

ক্ষীরোদের কূলে হর-গৌরী আরাধিল ॥ 
গোকুলে করিল কোলে জগতের পতি। 

সাবধানে শঙ্কর সেবহ রঞ্জাবতি ॥. 

সদানন্দ সেবনে সকল কর্ম শিব। 

অচিরাৎ সিদ্ধকাম! হয় সব জীব ॥ 

আশুতোষে তোষ দিদি শ্রফলের পাতে। 

বাসন! পূরণ হয় পুজ বিধিমতে ॥ 

শুনি বড় আনন্দ পাইল রাজরাণী। 

রামদান গায় গীত হুধারসবণী ॥ 

শুনিয়ে সামুলার কথা বহিন্্র বাদ্ধিল তথ! 

জয় দিয়ে উঠিলেন কৃলে। 

মূনে ভাবি মহেশ্বর পাইব বেটার বর 

শঙ্কর পুজিব কুতুহলে ॥ ্ 

আগেষযায় বাগ্চরব পশ্চাৎ সাংজাত সব 

সাখুলার সঙ্গে রাজরাণী। 

শুভযোগ চতুর্দশী শুচিকায়! ব্রতদাসী 

উপবাসী পুজে শূলপাণি॥ 

ধৃপধুনা দীপ জলে. নৈবে্ কাঞ্চন-থালে 

গ্বত মধু চিনি টাপাকলা । 

চন্দন বিশ্বের পাতে পুজা করে ভূতনাথে 

বৈদিক বিধানে রাজবালা॥ 



৪৪ 

সরীধিয়ে পশুপততি করপুটে কবে সৃতি 

অগতির গতি কীর্তিবান। 

তুমি ব্রজ্ধ নিরঞ্জন তুমি অহঙ্কার মন 

ভূমি এক অবনী আকাশ 

তুমি সংসারের সার মহারুদ্র অবতার 

তোম! বিনে কে খণ্ডাবে ভুখ। 

জোড় হাতে চাহি বর দয়! কর মহেশ্বর 

নয়নে হেরিব পুত্রসুখ ॥ 
আপনার কর্শফলে ভাই হয়ে বন্ধ্যা! বলে 

অঙ্গ জলে মে বচন-বাণে। 

তুমি শিবময় গুরু তুমি বাঞ্চা কল্পতরু 

কৃপা কুরু আপনার গুণে ॥ 

এত বলি রঞ্জাবতী হরে বহু কৈল স্তুতি 

বর চাহে মহেশের ঠাঞ্চি। 

অনাগ্ত-চরণ সেবি গায় রামদাল কবি 

দয়া কর অনাছা গোসাঞ্ডি ॥ 

শিবপদপন্থজ ধেয়ান রঞ্জাবতী। 

নিশিযোগে স্বপনে কহেন পশ্তপতি ॥ 

মোর পূজা এখানে করহ কি কারণ । 

াপায়ের ঘাটে দেখ! পাবে নারায়ণ ॥ 

্রক্মা ইঞ্জ বরুণ পবন হুতাশন। 
নিরবধি আশা করে ধাহার চরণ ॥ 

সেই হরি হরিবে তোমার অকলাণ। 

স্বপ্ন দিয়ে সদানন্দ হইল অস্তর্ধান ॥ 
স্বপন দেখিল রঞ্জা শেষভাগ রাতি। 

চাপায়ে করিতে পৃজা চলে শীস্্রগতি ॥ 

অবসান ষামিনী তরণী করে ভর। 

পুরবে উদয় উষ! তরী তর তরা। 

খন ধর্ম জয় ভাকে মনে বড় রঙ্গ। 

বাহিয়ে চলিল তরী সাগরের সঙ্গ ॥ 

হরিণ শার্দল শিব! দেখে ছুই কুলে। 
ভয় নাই তকিত। ভাসিয়৷ যায় জলে। 

অনাদি-মঙ্গল 

জল স্থল একাকার নাঞ্ি দেখে কুল। 
অতল অগাধ নীর 'তরজননুল॥ 
ভয় নাঞ্ি ভকিত। ভাবিয়ে "্ভগবান। 

. উপনীত হইল গিয়ে চম্পাই যেখান ॥ 

এই মহা পুণ্যস্থান চরমের সখ । 
মরিলে তরে সে জীব সংসারের ছুখ ॥ 

সামুল। বলেন ঠাপায়ের ঘাট ওই। 

অবধান কর রাণী ইতিহাঁধ কই। 
এই গুপ্ত বৃন্দাবন মহান্ আশ্রম । 
পুণ্যতোয়। ভাগীরথী যাহাতে উদগম ॥ 

মকরাক্ষ মহিষী যে চম্পাবতী নাম। 

তার নামে খেয়াতি ডাপাই পুণাধাম ॥ 
সেই রাণী নির্মাইল ধন্মের দেউল। 

স্কটিকে বাধাল ঘাট সাগরের কুল ॥ 

যে কালে পুজিল সে নিরঞ্চন বহ্ধ | 

ব্যাধের ঘরেতে মোর সেই কালে জন্ম ॥ 
জাতিশ্মরা বর পাইন তুষি খধিগণে। 

সাত জন্মের কথ! মোর গাথা আছে মনে ॥ 

কানন কাটিয়ে কর স্থানের পত্তন। 

পৃজিলে পাইবে দেখ। প্রভু নারায়ণ 

বাদ্ধিস বহিন্ত্র লয়ে ঠাপাইর ঘাটে । 

জয় দিয়ে সন্ন্যাসী সকল কূলে উঠে । 
অনাছাপদারবিন্দ ভাবিয়া কেবল। 
রামদাপ বিরচিল অনাস্ত-মঙ্জল ॥ 

পে নােতনেী সেকস, 

ইছ! রাণ। হাড়ীকে ভাকিয়ে দিল পান। 
বন কেটে কর তুমি স্থানের নির্মাণ ॥ 

ছ হাতে তোড়র দিব ছুই কাণে সোন!। 
যদি ধর্ম পুর্ণ করেন মনের বাসন! ॥ 

এত শুনি ইছ! রাণ! লইল কুঠার। 
মাণিকে মগ্ডিত বাট হীরা-্ুর-ধার ॥ 

জয় ধর্ম বলে বীর বক্ষে হানে চোট। 
ভয়ে ভীম ভল্প.ক কেশরীপ্ঘায় লোট॥ 



তক্ষক ভক্ষ্যের সঙ্গে পলাইয়ে যাঁয়। 
মগ সহ তরক্ষু মৃগেন্ত্র ডরে ধাঁয়। 

ভয়ে ভেক ভূজঙ্গ মিশালে রহে মিশে । 

তরাসে তরল হয়ে নাহি দেখে দিশে ॥ 

নানাজাতি বন কাটে খাটের উপর । 

শাল তমাল তাল পিয়াল তরুবর ॥ 

হিজোল হেঁতাল কাটে করঞ্জার দল। 

ঝাউ ঝোপ ঝঙ্কার ঝাঁকড়া সেয়াকুল ॥ 

যতনে করিল রক্ষ। কামিনী কাঞ্চন । 
মালতী মল্লিকা জবা রকতবরণ ॥ 

গুয়া নারিকেল আত্ম পনস মধুর । 

অশ্ব বিটপী বট বি্ব স্ুগ্রচুর। 

পরিপাটি কাটিয়ে করিল পরিসর । 

উচ্চ করি জগধি বান্ধিল তছুপর ॥ 

কপিলার গোময়ে পবিভ্র কল মাটি। 

তিনবার চন্দনের দিল ছড়া ঝাটি॥ 

রামরস্ত! পুতিয় পরায় বনযাল1 । 

খাটায় ধবল চাদ] দশ দিক আলা! ॥ 

পূজার যতেক ভ্রব্যু লয়েছিল নায়। 
আজ্ঞা পেয়ে ভকিত৷ উপরে তুলে তায়।॥ 
সামুলা বলেন রাপী পৃজ ধর্মরাজ। 

শুভ কর্মে শীত্বতা অশুভে বটে ব্যাঞ্জ। 

সামুল! সংহতি সতী শুভক্ষণ বেলা। 

সন্ন্যাসী সাংজাত সঙ্গে সিনানে চলিলা ॥ 

তিন বার কুশজলে করিল বন্দনা । 

জলে ডুব দিতে হইল পাবকের মোনা ॥ 
শন করি দিবাকরে দিল অর্থযদান । 

অন্তরে শ্রীধর্্পদ একান্তে ধিয়ান ॥ 
বাস সঙ্গে নৃত্যারঙ্জে আইল গাজনে। 
পুজিতে পরমারাধ্যে বসে সাবধানে ॥ 

কপালে রচিল গঙ্গাযৃত্তিকার ফৌট]। 

রাজরাণী সন্ন্যাধিনী গলায় যোগপাটা ॥ 
তাস্্রপাত্রে সচন্দন তুলসী মঞ্জরী। 
সন্কল্প কবিল বাা শ্্রিয়। শ্রীহরি ॥ 

অনাদি-মঙ্গল ৪৫ 

সামুল। বলেন শুভ শুন রঞ্জাবতী। 
পঞ্চম বেদেতে ধর্মপুজার পদ্ধতি ॥ 

শিখাইল সর্বমতে পূজার বিধান। 
, গুআকাম! হয়ে রাম! সেবে ভগবান ॥ 

অন্বন্ভান কায়শুদ্ধি ভূতগুদ্ধি হয়ে। 
আসন করিল শুদ্ধ শ্রীধশ্ম ভাবিয়ে ॥ 

সাজাইল যথাশান্ত্র সর্ব উপচার। 
ধূপ দীপ জালিয়া করিল অন্ধকার ॥ 
রজত-দেরুখাদণ্ডে কনক প্রদীপ। 
সাজায়ে টনৈবেদ্য যত বাখিল সমীপ ॥ 

কমল কনকাপ! প্রফুল্ল প্রচুর। 

সচন্দন তুলসী স্ুগন্ধে ভরপূর ॥ 

সাক্ষাৎ সচ্চিদানন্দ পরমপুরুষে। 

গ্রকাশি মঙ্জলঘটে পুজে সবিশেষে ॥ 

সাংজাত সহিত রামা সেবে ধন্মরায়। 

অনাগ্য-মঙ্গল কবি রামদাস গায় ॥ 

॥ 

উড়ির তওুল মিঠ। নারিকল 
রচে ক্ষীরখণ্ড কলা। 

শর্করা সন্দেশ নৈবেগ্চ বিশেষ 

পাস্ভ অর্থয পদ্মমালা ॥ 

অঞ্জলি-সরোজে আগে রামা পুজে 

গৌরীস্থৃত গজানন। 

হর হৈমবতী লক্ষী সর্ব তী 
দিকৃপতি দেবগণ ॥ 

পৃজিল চণ্ডিক! চৌফষ্টি নায়িক! 
আর যত দেব দেবী। 

করে নতি স্ততি পুজে রঞ্জাবতী 
ধ্যায় ধর্শপদছ বি॥ 

মন্ত্র আবাহনে পূজে নিরঞ্রনে 

: - ধয়! কর নারায়ণ। 
তোম! ধেয়াইয়ে ঘর তেয়াগিয়ে 

 লইুঙ্কু তব শরণ ॥ 



৪৬ অনাদি-মঙ্গল 

রাজার নন্দিনী 
ভাসিয়ে আই জলে। 

হয়ে সহোদর 

মোরে বদ্ধ্যাবাদ বলে! 

তুমি নারায়ণ 
সকলি তোমার মায়া। 

দয়ার ঠাকুর 

মোরে দেহ পদছায়! ॥ 

পূজাদি না জানি 

শিশুমতী হীনতপ]। 

যদি হয় দোষ 

সস্তোষে করহ কপা॥ 

জপ তপ ধ্যান 

ক্রমেতে সাধন করে। 

শ্রীরামচরণ 

গাইল অনাদ্য বরে । 

রঞ্জাবতী করে পূজা হয়ে একমন! 

ধর্ম জয় ডাকিছে সাংজাত সর্বজন ॥ 

সামুলাকে স্থুধাইল1 রঞ্জাবতী রাণী । 
দিদি গো কি হবে গতি বল না আপনি ॥ 

বল কোন্ সাধনায় পাঁব প্রতৃর দেখ । 

কি উপায়ে কৃপা করে অজ্জুনের সথ! ॥ 

উজ্জ্রন অনল জালি কর উগ্র তপ। 
উর্ধপদ অধ তুণ্ডে জিহ্বায় কর জপ॥ 
এত শুনি উল্লাসিনী ধর্মব্রতদাসী । 

করিল কঠোর তপ পুব্র অভিলাষী ॥ 

উপরে টাঙ্গায়ে পদ হেটে জালে ধৃনা। 
মুখে মাত্র “পুর ধর্ম মনের বাসনা ॥ 

অনাথের নাথ প্রভূ অগতির গতি । 

অভাগীর বাঞ্চ! পূর্ণ কর যুগপতি” ॥ 
ধুপ ধুন1 ধূমেতে অাধার দশ দিশি। 
তার মাঝে রঞ্জা যেন মেঘে ঢাকা শশী ॥ 

ভাছে রাঁজরাণী 

দরবার ভিতর 

পতিত-পাবন 

দুঃখ কর দূর 

বড় অভাগিনী 

ত্যজি অভিরোধ 

কঠোর বিধান 

গীত বিরচন 

বাতাসে উড়িলে ধুম প্রকাশে অঙ্গআভা। 
চকিতে চমকে যেন চপলার প্রভা ॥ 

অগ্নি জলে মাথায় টউলিয়ে পড়ে ঘি। 

'. করিল কঠোর তপ বেধু রায়ের ঝি ॥ 

তিন দিন তিন রাজি ভেদ নাঞ্জি জ্ঞান । 
কেবল হাদয়ে ধশ্মপন্দ করে ধ্যান ॥ 

তুরী ভেরী মাদল ম্বদজ নান! তুর। 

সন্ন্যাসী সাংজাত সেবে শ্রীধন্ম ঠাকুর ॥ 

করিল কঠোর কত শিরে পুড়ে ধুন।। 

মুখে বলে জয় ধর্ম পূরাও কামনা ॥ 

হিন্দোলাঁতে রঞ্জাবতী রহে অনাহার : 
উৎকট তপস্ত। করে অস্থি হইল সার ॥ 

হিন্দোল! করিয়ে সেবা প্রাণ হল শেষ। 

সামুলার পায়ে ধরে কহেন বিশেষ ॥ 

কহ দিদি ধর্মের আমিনী হও তুমি। 
কোন্ পূজ। করিলে ঠাকুর পাব আমি ॥ 

সাঁমুল! বলেন রাণী পাবে নারায়ণ। 

কায়-মনোবাক্যে তার করহ সেবন ॥ 

নছু নামে কামারে ভাকিয়ে দেয় পান। 

বিশাশয় বাণ তুমি করহ নির্মাণ । 

হাতে হাত কড়ি লও বেড়ি লও পায়। 

অনল জালিয়ে ধূন| জালাহ মাথায় ॥ 
বিশাশয় বাণেতে বিদ্বহ আপন গ।। 

বর দিবেন ঠাকুর বেটার হবে মা ॥ 

ধন ধশ্ম হয় গো অনেক ছঃখ পেলে। 

যশোদ। তপশ্য! কৈল ক্ষীরোদের কূলে ॥ 
এত শুনি নদকে ডাকিয়ে দিল পান। 

হবি জলে হুতাশনে নছু গড়ে বাণ ॥ 

উপরে পতঙ্গ পুড়ে ইখান! হয়। 
নবরদ্ধ বাণ গড়ি দিল বিশাশয় ॥ 

বাগ দেখি সামুলার শঙ্কা হইল মনে। 
রগ্াবতী বলে দিদি বিদ্ধিব কেমনে ॥ 
সামুল] বলেন মতি রাখ ধর্শপায়। 

অ্গেতে বিদ্ধিবে বাণ কত্ত বড় দায়। 



অনাদি-মঙ্লল ৪৭ 

বাণ বিদ্ধে রঞারাণী ধর্ম জয় বলে। 

দূপ, দপ, মাথার উপর ধূনা জলে। 
নবরত্ব কপালে মাথায় ধৃনাচুর। 

হাঁতকড়ি পায়ে বেড়ি ধিয়ায় ঠাকুর ॥ 

জলস্ত অনলে রাম! আসে আর যায়। 

পুড়ে মরে তথাপি বেটার বর চায়॥ 

পথে ঘাটে লৌক মোরে বলে আটকুড়ী। 
তার পাকে গোসাঞ্জি মাথায় ধূন1 পুড়ি | 

দয়ার ঠাকুর গ্রতু বেটার বর দাও। 

নয় অভাগীর হত্যা আর বার নাও । 

বয়স বছর বার তের নাঞ্জি পুরে । 

ভাই হয়ে অভাগীর বন্ধ্যাবাদ করে ॥ 

এইরূপে মারা রাত্তি গেল অনাহারে। 

পুত্র লাগি পাবকে পরাণ পণ করে। 

সামুগাকে জিজ্ঞাসিল রঞ্জাবতী রাণী । 

দিদি গো কি হবে গতি বল না আপনি । 

এত ছুঃখ পাই দিদি সেবি নারায়ণ । 

কেন মিথ্যা! হোল গুরু রামাই বচন ॥ 
সামুলা বলেন দিদ্দি মিথ্য। নাঞ্ি হবে। 

জউঘর সাধিলে ধর্ের দেখা পাবে ॥ 

ভারতপুরাণ সতা আছে গো লিখনে। 

পাগ্ডব পেয়েছে রক্ষা জৌয়ের আগুনে । 
জৌয়ের অনল সাজায়ে বস দিদি। 
অবশ্য পাইবে দেখা ধর্ম গুণনিধি | 

প্রবোধ মানিয়! রাণী স্থির করে গ্রাণ। 

রামদাস গায় গীত অনাস্তপুরাণ ॥ 

রাণী জোড় করে কহিছে নছরে 

গড়ে দেহ জতুঘর। 
গিয়া নিকেতন দিব নানা ধন 

যদি প্রভূ দেন বর॥ 

আদেশে লোহার বনের মাধার 

জউ ভাঙে খত ভার। 

কার্পাঁদ অর্ক আনে মধুচক্র 

মোম মণ দুই চার ॥ 
গ্রাচীর রুচির মোহন মন্দির 

মোমেতে মুড়িল ছাদ। 

জউএর গঠন করে বির্চন 

সুচিন্তণ নান। ছান্দ ॥ 

তুলা শণ পাট রাঁখে পাটে পাট 

কপাট ভেজায় দ্বারে। 

চূড়ার উপরে ধ্বজা শোভা করে 

থাম গাথা থরে থরে॥ 

আকিল সুচিত্র মনোহর চিন্ত 

দেবাস্থর করে খেলা । 

তপনের কর পড়ে তদুপর 

বিবিধ বর্ণের মেলা ॥ 

রোপি রামকলা বনফুল-মালা 

সাজাল ঝালর দিয্না। 

মধু-মুগ্ধ অলি করে কত কেলি 

কিবা শোভ! বিনোদিয়া ॥ 

কহে রাজরাণী গুন দ্বিজমণি 

অগ্নি জেলে দাও তুমি । 

তোমার কপায় পাব ধরন্মরায় 

পুত্রবর পাব আমি।॥ 

রাণীর উত্তর শুনি দ্বির্জবর 

কহে একাজ করিবে কে। 

সত্রীবধের পাপ নরক-সন্তাপ 

আপনি অনল দে 

০ ১) ক 

দ্বিজের নিঠুর বাণী শুনি রঞ্জাবতী রাণী 
ডাকিল ভকিতা বার জনে। 

মুখে ধর্ম জয় বল তোঁমর1 অনল জাল 

_ অভাগিনী পুড়িবে আগুনে ॥ 

ভকিতা বলেন বাণী  শ্রন রঞ্জাবতী রাণী 

আগ দিব কেমন সাহসে। 



৪৮ 

তোমাকে আগুন দিব শেষেতে নরকে যাৰ 

যাইতে নারিব নিজ দেশে॥ 
সামুল! বলেন বাণী শুন ওগো রাজরাণী 

আপনি অনল লেহ করে। 

রাম কৃষ্ণ হরি বল আচলে অনল জাল 

জয় দিয়ে বস জতুঘরে ॥ 

(রাণী) আচলে অনল জালে হরি হরি মুখে বলে 

অভাগীর আর কেহ নাঞ্চি। 

জানিলাম এত দিনে আপনি আপন বিনে 

অনাধীরে কে রাখে গোসাঞ্চি॥ 

জানিলাম এত দিনে এ সংসারে তোম। বিনে 

আপনার কেহ নাঞ্জি ভবে! 

তুমি যদি দিয়ে দেখা বিপদে ন। কর রক্ষ 
কে তোম! কাঙালসথ! কবে ॥ 

হর্দণ্ড আগুন জলে অগ্নি পেয়ে জউ গলে 

উথলে পাবক চারি ধার। 

জউ গলি পড়ে গায় তবু বেটার বর চায় 
ধর্মরাজ দয়ার আধার । 

তোমার দয়াল নামে কলঙ্ক রটিবে ধামে 
প্রত গো এ ঝড় মনোবেদ। 

তোমার চরণ আশে জরন্ত অনলে পশে 
পুড়ে মরি নাঞ্জি তায় খেদ ॥ 

সামুল! সন্ন্যাসিচয় পাইয়। বিষম ভয় 

অন্তরে ধিয়ায় ধঙ্দ্পদ। 
অনাষ্ঠ-চরণ সেবি গায় রামদাস কবি 

নায়কের ঘুচাও বিপদ ॥ 

দপ দপ আগুন জলিয়। পড়ে গায়। 

পুড়ে মরে তথাপি বেটার বর চায় 
একাকার ধুন্ধমার অবনী আকাশ। 
পুরট পুত্লী রাম! ভাহাতে প্রকাশ । 
আমা সম অভাগিনী নাহিক তুবনে। 

পুড়ে মরি পতিতে তরাও নিজগুণে । 

অনাদি-মঈঙগল 

সপাণ্ুব কুস্তীরে রাখিলে জতুঘরে । 
অভাগিনী পুড়ে মরে রাখ ক্কপা করে।॥ 
ভ্রৌপদীর লজ্জা! তুমি কৈলে নিবারণ। 
অভাগীর বন্ধ্যাবাদ ঘুচাও নারায়ণ | 

নৃধন্থা পাইল রক্ষণ তগ্ততৈলমাঝ। 
এবে আম রক্ষা কর ঠাকুর ধর্মরাজ ॥ 

এত বলি ব্রহ্মযোগে ভাবে নিরাকার । 

ভকতবৎনল মতি বুঝিল রঞ্জার ॥ 

পবননন্দনে ডেকে দিলেন আক়্তি। 

পুত্র লাগি পুড়ে মরে রাণী রঞ্জাবতী ॥ 

ক্রতগতি তুমি গিয়ে রাখহ তাহারে । 
ভকত মরিলে নাম ডুবিবে সংসারে ॥ 

পাইয়ে প্রভুর পান বীর হচ্ছমান। 
পিতা পুব্রে ছুই জনে একই সমান ॥ 
চারি মহামেঘ সঙ্গে উরিল গগনে। 

ছড় হুড় ভাকে মেঘ উত্তরে পবনে ॥ 

সঘনে চিকুর হানে তড়িৎ প্রকাশ । 

ঘন ঘোর গর্জনে গাঞ্জনে হল ত্রাস। 

আচস্থিতে মুষনধারেতে ঢল জল। 

ভাঙ্গিল জউয়ের ঘর নিবিল অনল ॥ 

বস্ত্রে না লেগেছে আচ না লেগেছে কালি। 

পাবকে বদিয়ে যেন ননীর পুতলী। 

সামুল। সম্ভাধি কয় শুন ওগে! দিদি। 

মঞ্চসেবা করিলে পাইৰে ধর্মনিধি ॥ 

এত শুনি সন্ন্যাসী সাংজাত করে ঘট! । 

আরম্তে উচ্ছবানন্দ নাম দাছুড় ঘাট! ॥ 

পুরাণপদ্ধতি মত গীত বাস্ধ নাটে। 

গুচি হয়ে জাগাইল কামারের কাঠে ॥ 

বরণ করিয়ে বৃক্ষে কাটিল কামার। 

সাজাল সক্ন্যাসী কাটি কাতি স্ষুরধার। 

উপরে বান্ধিল মঞ্চ দেখে লাগে ডর । 
অধ্ধচঞ্জবাণ বটি অতি ভয়ঙ্কর ॥ 
রূবর কিরণে অগ্নি উথলে গ্রচণ্ড। 
ভ্রমে আলি পতঙ্গ পড়িয়ে হয় খণ্ড ॥ 



অনাদি-মঙ্গল ৪৯ 

উৎকষ্ট করিয়ে কেহ. বিদ্ধিছে রসন! | 

রুধিরের অর্ধ্য দেয় কাটিয়ে সপন! । 
্ান করে রঞ্ারাণী দিয়ে অর্থাদান। 

ধর্ম উদ্দেশে পৃজ| কৈল সমাধান ॥ 
ধর্মপাদপন্পে মন ভূঙ্গ মজাইয়ে। 
বলিল করুণাময়ে ব্যাকুলি করিয়ে ॥ 

পাঁপিনী তাপিনী আমি অতি অভাজন। 
সাক্ষাৎ হইয়া কর সত্তাপ মোচন । 

নয় অভাগীর হৃত্য। নাও প্রভু রায়। 

কহিয়ে কোমর আটটি ঝাপ দিল তায়। 
রপ্রা বলে সাক্ষাৎ না হল ভগবান । 

শালে ভর দিয়ে দিদি বিপজ্জিব প্রাণ ॥ 

পুত্র বিনা সংসার শ্মশান যদি হয়। 
তবে সে এছার তন ধর্ঘে করি ক্ষয়॥ 

সামুলা বলেন দিদি সার যুক্তি এই। 
শালে ভর দিলে সাক্ষাৎ সারাৎসার সেই ॥ 

ভক্ের মৃত্যুতে প্রভু নারিবে থাকিতে । 

বাচায়ে পূরাবে বাঞ্ছ। সেব বিধিমতে ॥ 

দীনের দয়াল ধর্মপপৃদধ্যানে রত। 
গায় কবি রামদাস গুরুপদানত ॥ 

শালে ভর মনে গুণি সকাতরে কহে রাণী 

ডাকিয়ে সাংজাত ভক্তগণ। 

আমার মিনতি ধর যাঁও সবে নিজ ঘর 

শালে ভরে ত্যঙ্জিব জীবন ॥ 

আমার লাগিয়ে কেন সভে ছুঃখ পাও হেন 

প্রভূ মোরে একান্ত নিদয়। 

যদি প্রভুর দেখা পাই মরিয়ে বাচিয়ে যাই 

তবে ফিরে যাব নিজালয় ॥ 

রাখ অভাগীর বাণী বল বল দ্বিজ্জমণি 

সূপতিকে দিও উপদেশ। 
পত্বী পুক্জ পরিবার  সবমিছেকেবা কার 

আপনি ত জান সবিশেষ ॥ 

্. 

অধিক বলিব কি মায়! পদ্কে পুতেছি 
ভাবিয়াছি সার ধর্পদে। 

কি ফল বাচিয়ে প্রাণে মরিক প্রভুর ধ্যানে 

মজ্জিব না সংসারসম্পদে ॥ 

কল্যাণী মালতী সখী শুন ওগে। শশিমুখী 
নতমুখী হয়ে ভাব কি। 

ফিরে যাও নিকেতনে প্রাণনাথ-্ভ্ীচরণে 
অসংখ্য প্রণতি বলে দি॥ 

প্রাণনথে বল” বল”  অভাগিয় দাসী. মল, 

_. বুঝায়ে প্রবোধ দিও সই। 
মরমে মরমে গাথা রহিল মনের বাথা 

প্রকাঁশিতে পারিলাম কই ॥ 

ধরলে! মাথার কিরে প্রাণনাথে সমাদরে 

সযতনে করে তার সেবা । 

আম! ছাড়া আর অন্য তোমরা সহায় ভিন্ন 

এ সংসারে আছে তার কেবা॥ 

পিতা মাতা সহোদর মোর ভাগাদোষে পর 

গোড়েশ্বর না লন সংবাদ । 
ভগিনী গিয়েছে ভুলে ভাই হয়ে বন্ধ্যা বলে 

ভূপ সনে করেছে বিবাদ ॥ 

ঘদি প্রভূ মায়াধর দয়া করি দেন বর 

তবে দেখ! হবে পুনরায়। 
গুনিয়ে কাতর বাণী নয়নে বহিল পানী 

কার্দিয়া সাংজাত সভে কয় ॥ 

তোমার মা গতি যেই আমাদেরও গতি এসই 
প্রভু যাবৎ না হন সদয়। 

তোমার মঙ্গল আশে পুজা যোগে পরমেশে 
উদ্দেশে করিব দেহ ক্ষয় ॥ 

কান্দে দাসী উভরায় যাবৎ শ্রীধর্শ রায় 

নাপূুরেন তব অভিলাধ। 

তোমার প্রহরী ছলে বসে তব পদতলে 
ভাড়াইৰ মশা মাছি ডাশ ॥ 

শুনিয়ে আনন্দ অতি হয়েরাণী রঞ্জাবত়ী 
আনাইল কালদণ্ড শাল। 



গিঙ্দুর জবার ঘটা উজ্জ্ধ অনলছট! 
অধোমঞ্চে সাজাল বিশাল । 

ধরপান ক্ষুরধার হৃদয় বাপে নাকার 

দেখে ভার ভীষণ মূরতি। 
শি্ষী্ঘ কুনুমদল ফুলরেধু পরিমূল 

হ্থকোমল ভাবে রঞ্জাবতী ॥ 

উর্ধীদুখে অর্থ দানে বিনয়ে ব্যাকুল মনে 
দিবাকরে দিলেন আরতি । 

হে প্রত হে দিবাকর তুমি অন্ধকার 
কপা কর আমি হীনমতি | 

আপনি ধর্ঘ্ের আখি জগতজনের সাধী 

প্রহরাজ গগনভূষণ। 

অবলার ক্ষম দোষ তাজ প্রত অভিরোষ 
অর্খযদান করহ গ্রহণ ॥ 

চ্্ধ্য করি অর্ধ্যদমান চিন্তে রাম! ভগবান 

সন্বিধান হদয়কমলে। 

ছাক্জাইয়ে বাহু ভাবে মঞ্্র হয়ে মহাভাবে 
আত্মন্রপ সপে বন্ষমূলে'। 

ভাবেতে বিতোর রাম! হয়ে চিত্তে পুত্রকাম! 

. দয়ার ঠাকুরে করে শুতি। 
তুমি শিবময় গুরু ভক্তবাঞ্া-কল্পতরু 

ক্কপা কুরু করুণানিধান। 

কৃষ্টি স্থিতি লয় কর জীবরূপে দেহ ধর 
লীলা কর অধিলনিধান ॥ 

বিধি হর পুরন্মর অশেষ মঙ্গলকর 
ৃ অঙ্থত্তর তোমারই ত কায়!। 
শক্তি মুক্তি গতি ভক্তি শচী শ্যাম! শিবশক্তি 

| সাবিত্রী গায়ত্রী যোগমায়। ॥ 

গাপে দাও পরিভাপ পুণ্য ছলে হর তাপ 
পরিতপাবন নারায়ণ । 

তোমার চরণ বই অন্ত অভিলাধী নই 
দয় করে দেহ দরশন ॥ 

তুমি যদি দক়াময় তবে কেন নিরদয় 
দেখিয়ে দাসীর ছুরগতি। 

জ্াদি-মাঙা 

দিয়ে দেখা দেওবর নয় দিই শাল তর 
প্রাণদগড প্রতৃর আয়তি | 

তব নাম জপি মুখে মরিব অধিক থে 

বড় ছুখে এসেছি চাপায়ে। 

তব পদ ধ্যান কর্যা শ্নাঘ্য মানি হেন মরা 
অবনীতে নাঞ্ি ফল জীয়ে॥ 

ধেয়াইয়া ধর্মরূপ ভাবে মগ্না অপরূপ 
ঝুপ কর্য। ঝাপ দিল শালে। 

বুকে পিঠে ফুটে ফার মুখে উঠে রক্তধার 

হাহাকার করিল সকলে ॥ 

মুখে ধন্মীজয়বাণী জীবন তেজিল রাণী 

শালে তর করিয়া নাধন। 

অনী্-চরণ সেবি গায় রামদাস কবি 

যথা ধন্ম তথ। নারায়ণ ॥ 

রঞ্জাবতী রাণী মইল শালে দিয়া ভর। 

স্ঘনে অবনী কাপে স্বর্গ থর থর ॥ 

সামুল। সাংজাত ডাকে ধর্ম জয় জয়। 

কাতরে কঠোর তপে উর্ধতুণ্ডে রয় ॥ 

মালিনী কল্যাণী দাসী চামর ঢুলায়। 
নয়নে গলিত ধারা কান্দে উভরায় ॥ 

সত্রীহত্যার পাপ গুরু গম্ভীর দর্শন | 
ধেয়ে গিয়ে সূর্ধ্যরথ করে আক্রমণ ॥ 

তরাসে তরল পুষা ভাবে এ কি দায়। 

এবা কোন্ পাপ-রাহু আইল হেথায়। 
রথ এড়ি ধাইয়! চলিল বিষুঃপুরে। 
পিছে পিছে ধায় পাপ ধরিতে তাহারে ॥ 

যেতে না পারিল পাপ বৈকু$নগর | 
পৃথিবী ভরিল পাপে কাপে থর থর ॥ 

গো-বাদ্ষণ-নিধন-পাপ খগ্ুন লে যায়। 

সীহত্যার নামে ধর্ম আপনি ভরা ॥ 

ঠাকুর বলেন ডাকি গুন বীর হল্গু। 

ঘুরিছে বিমান মোর কাপে বাম তঙ্থু॥ 
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কেবা কোন্ ভক্ত কোথা পড়িল সন্কর্টে। 

হেন কালে দিবাকর কহে করপুষ্টে ॥ 

তোমার বিষয়ে প্রত মোর কাজ নাঞ্ি। 

সত্ীহত্যা-পাপের ভয়ে পলাইয়া যাই ॥ 
রঞায় পাঠালে মহী পুজার প্রচারে 

তিন দিন ঠাপায়ে মরিল শালে ভরে ॥ 

গলিত হইল তন্গ নাঞ্ি দিলে বর। 

ধেয়ে আসে স্ত্রীহত্যার পাপ ভয়ঙ্কর ॥ 
ঠাকুর বলেন তবে হইয়া সদয়। 

কৃতার্থ করিব তারে বিলম্ব না সয়॥ 

রত্ুময় বিমানে সগণে করি ভর। 

টাঁপাই চলিল! প্রন্থ অতি শীত তর ॥ 

বায়ুবেগে বিষ্ুুরথ আইল মহীতে। 
বিশেষ দরিদ্র এক ত্িজ্ব দেখে পথে ॥ 

মুখছবি মলিন দারুণ দৈষ্ঠদশা । 

প্রভু তারে ডাকিয়। স্থুধান সত্য ভাষা ॥ 
কোথ| যাও দ্বিজবর কিবা! প্রয়োজন 
দ্বিজ বলে মহাশয় আমি অভাজন ॥ 

ধর্মদেবে দিব হত্যা! সে বড় নিদয়। 

জগতে করেছে মোরে ছঃখী অতিশয় ॥ 

ভিক্ষার সন্বলে পুষি স্থকষ্টে ভরণ্য। 

দিনাস্তেও ভিক্ষ1! মেগে নাঞ্জি জুড়ে অন্ন ॥ 

কাল বড় অপমান পেয়েছি ঠাকুর । 
ভিক্ষা দেআ দূরে থাক্ খেদাল কুকুর ॥ 
যে মোরে করিল ছেন নাছের ফকির। 
তারে হত্য! দিব আজি করিয়াছি স্থির ॥ 
এত শুনি ধর্রায় হইল সচিস্ত। 
একে ত স্ত্রীহত্যার পাপ না হইল অস্ত । 
তছুপরি যদি ব্রহ্মহত্যা পাঁপ হয়। 

পাপে পূর্ণ হয়ে ধরা শীগ্র হবে লয়। 
ঠাকুর বলেন বিপ্র কিবা অভিলাষ । 
বর মেগে লও তব পৃরাইব আশ ॥ 
ব্রাহ্মণ বলেন প্রভু দাও এই বর। 
পাপিষ্টের উড়ে যাক ধন রদ্ব ঘর ॥: 
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বর দিতে মায়াধয় ক্রোধে খায় বিশ্র। 
গৃহস্থের ঘরে উপনীণ্চ হইল কিগ্রা ॥ 

সাত সহোদর তার! সাত সদাগর। 

যা ছিল সকল উড়ে পড়িল সাগর ॥ 
বর দিয়া গোসাঞ্চি বালাই ভাবে চিতে। 
পাছে বিপ্র হ্ষ্টি নাশ করে এই মতে। 

এত বলি ব্রাঙ্ছণের ব্রহ্গমতেজ হরে। 

সাত ভাইয়ে সর্বস্ব দিলেন দয়া করে ॥ 

সংলারে স্থধনা হইল সেই দ্বিজবর। 

অস্তিমে হুগতি পেয়ে গেল স্বর্গপর ॥ 

অতঃপর চাপায়ে চলিল! মায়াধর। 

মায়াছলে যোগিবেশ ধরিল! ঈশ্বর ॥ 

প্রভু কন মারুতি আরতি মোর লাও । 

লোকদলে কোন ছলে দরাইয়। দাও ॥ 

সাংজাত সন্ন্যামী সব রঞ্জার গাজনে। 

এমন সময় দেখ। দিব কত জনে & 

প্রভৃর আদেশ পেয়ে হচ্ছমান চলে। 

রূপী নামে বাঘী যথা! আছিস জঙ্গলে ॥ 

নিদ্রা যায় বাঘিনী নিশ্বামে বহে ঝড়। 

মাছি হয়ে কর্ণে দিল বজ্জর কামড় ॥ 

জবারুচি আখি বাঘী নিদ্রা কইল দুর। 
যাতনায় ছাড়ে ভাক প্রলয় প্রচুর | 

ঘোর ঘোর মঘন শবদে ছাড়েভাক।' - 

চৈত্র মাসে বাজে যেন গণ্ডা দশ ঢাক ॥ 

সাংজাত সন্্যাসী সব গুণিল প্রমাদ। 

পাউলে পলাইয়। গেল ভাবিয়া বিষাদ ॥ 

দাসীঘয় ছাড়িয়! প্রাণের মায়! মে]। 

কাছে বদি রহিল নয়নে মুছা লো ॥ 

ধর্দধ্যানচিত্ত দেবী সামুল। হুন্দরী। 
রহিল শিয়রে বলি ধর্ম ধ্যান করি ॥ 

মায়ানিজ্া। ফেলিয়া দিলেন ধর্রায়। 

তিন জন তিন ঠাঞ্জি পড়িয়া! ঘুমায় ॥ 

গর্জভিয়। বাঘিনী পুনঃ হইল নিজ্ঞাতুর | 
রঞ্জার হেরিয়া দশা! বাঠকুল ঠাকুর ॥ .. 
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ভ। দেখিয় ঠাকুর করেন হারক্ছায়॥ 
পূজা হেতু বাছারে পাঠান মহীতলে 1. 
এত দুর করি কেব! প্রাণ দ্রিল শালে ॥ 

নিমীলিত নয়ন বস্ন বুকে আটা । 

বুক ফুটে বেরিয়েছে যমদণ্ড কাটা ॥ 

কোলে তুলি ভগবান্ ভরুতবতসল। 

ঘুচাঁলেন ক্রমে হস্তপদের শৃঙ্খল ॥ 

গলিয়া গিক্নাছে দেহ অতি পচা গন্ধ । 

ঠাকুর বলেন মোর স্থধা মকরম্দ ॥ 

শুদ্ধ করে তচ্গু তুলে চাপায়ের জলে। 

কুশজল ছিটাইয়! বেদমন্ত্র বলে ॥ 

বিষম শালের চিহ্ন সিম্দুরে ঢাকান। 
রঞ্রার গায়ের মাংস ধরিল উজান ॥ 

রস রক্ত সকলি বহিল শিরে শিরে। 

পঞ্চ তৃত পঞ্চ স্থান অধিকার করে ॥ 

পদ্মহস্ত বুলাইতে রাণী পাইল প্রাণ। 

প্রাণ দিয়া ভগবান্ হইল! অন্তর্ধান ॥ 

গ। তুলে বসিল রামা পাইয়া! জীবন। 
রামদাস গায় গীত কৈবর্তনন্দন ॥ 

উঠিয়! ব্িয়! রাণী চারি পানে চায়। 
না হেরি নয়নে প্রভূ করে হায় হায়। 

দেবতা মনুষ্য যক্ষ রক্ষ কি কিন্নর। 

মায় করি কে আইলে গাজন ভিতর ॥. 

যেজন জীবন দানে জিয়াল আমায়। 

তেঁহ প্রভূ মোর প্রতি হও বরদায় | 

যে হও সে হও প্রভু এসে দেখ! দাও। 

নয় অভাগীর হত্যা! আরবার নাও ॥ 

এত বলি রাজরাণী হাতে নিল ক্ষুর। : 

যোগিবেশে হাতে এসে ধরেন ঠাকুর 
প্রভু কন তেজ বাছা এ দারুণ গণ। 

কেন ধন্মরাজে বাছ। পৃজ অকারপ।॥ 

অনাদি-মঙ্গল 

হাতে হাতকড়ি আছে বেড়ি'আজ্ডে পায়।. অৃশ্ত অচিস্ত্য ধর্ম অনাদি অনন্ত । 
তাহার উদ্দেশে বৃথা প্রাগ কর অস্ত | 

চিদরূপ চরণ ধ্যানে হইয়ে সঙ্সাসী। 

সহন্ত্র বরষ আমি চাপাইনিবাসী ॥ 
তথাপি তাহার আমি না পান উদ্দেশ। 

তার তরে বাছা কেন পাও এত ক্লেশ॥ 

ঘটে পটে নিকটে প্রকটে যার দ্ধপ। 

অন্থুরূপে অলক্ষ্যে কে বুঝে সে স্বরূপ ॥ 

রাণী বলে বিকায়েছি ধর্মপদমূলে । 
মজিবে না মনঅলি অন্ত কোন ফুলে ॥ 

যে লয়েছে স্বরগের পীযুষের তার। 
কাজির আসম্বাদে কতৃ তৃপ্তি হয় তার। 

সারাৎসার ভাবিয়াছি ধর্দপাদপল্প । 

তাহার উদ্দেশ্টে তচ্থু লয় করি অদ্য ॥ 

অনাথের নাথ তিনি পতিতপাবন। 

জানি জগতের তিনি একই কারণ ॥ 

গুনিয়াছি তিনি অতি দীনদয়ময়। 

ডাকিলে দিবেন দেখা হইয়া সদয় ॥ 

এত শুনি ধন্য কন প্রভু মায়াধর। 

তোমা সম নাঞ্চি ভক্ত ভুবন ভিতর ॥ 

আমি ধর্ম বর মাগ যেবা অভিলাষ । 

রাণী বলে বাক্যে তব না করি বিশ্বাস ॥ 

ফলে ফুলে যদি শোভে এ মৃত তরু। 

তবে সে জানিব সত্য বাঞাকল্ তর ॥ 

ভক্তাধীন ভগবান্ ভকতবৎসল। 
পলকে প্রকাশি মায় করিলা সকল ॥ 

মৃত তরু মুগ্তরিল নৃতন পল্পব। 

পুষ্প পত্র মনোহর বিহঙ্গজমরব ॥ 

এত দেখি কহে রগ কর যোড় করি। 

বৈকুঠবিহারী রূপ দেখাও ক্কুপ। করি ॥ 

সেই ক্ষণে হইলেন চতুতূ্জধর। 
শঙ্খ.চক্র-গদ1-পদ্ধুক্ত চারি কর ॥ 

পূরাতে ভক্তের আশ লক্ষমীকান্তরূপ। 
মশিময় কঠছার ভ্বদয়ে কৌন্বভ ॥ 
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স্তব করে রাজরাণী যুড়ি ছুই কর ॥ 
আপনি অনাখবন্ধু প্রভূ দয়াময় । 

তবে কেন অভার্গী এতেক কষ্ট সয়॥ 

অবল। অবোধ আমি অধিক অধম1। 

কি কহিতে জানি তব মহিমার সীম! ॥ 

প্রভু গো তাপিনী তাপে এই ধর চায়। 
অস্তে যেন স্থান পাই ওই বাঙ্গ। পায় ॥ 
ভরসা ভবের আস! ভঙ্গ এ পদ। 

ভাবিলে ভঞ্জন হয় সকল বিপদ ॥ 

এত বলি রাজরাণী লুটাইল ক্ষিতি। 
ধন্য ধন্য ভূপতির দার ভাগ্যবতী ॥ 

আশীষ করিয়! প্রভূ কহেন নিশ্চয়। 

পু্ধ কোলে পাবে বাছ। কশ্তপতনয় ॥ 
তোর পুত্র হবে বাছ! মেবক আমার । 

তাহ! হইতে হবে মোর পুজার প্রচার ॥ 

রাণী বলে সদয় যদি হইলে ধর্দরাঁজ। 

কি কব আপন ছুঃখ মনে ভাবি লাজ ॥ 

পতি মোর জরাজীর্ণ বৃদ্ধ সনাতন । 
আমার বয়স হের প্রথম যৌবন ॥ 

প্রভু কহে বাসরে নাগর সু রণে। 

রতিপত্ি বলিয়৷ স্মরিবে পঞ্চবাণে ॥ 

মিলিবে রাজার দেহে রতিপতি কাম। 

তাহাতে জন্মিবে পুত্র লাউসেন নাম | 
ভক্তের পৃরায়ে আশা! গ্রতু অন্তপ্ধান। 

রামদাস বিরচিল শ্ীধর্মপুরাণ ॥ 

বর পেয়ে রাজরাণী চৌদিক নেহালে। 
ছুই দাসী নিজ্তা যায় পড়ে পদতলে ॥ 
শিয়রে সামুল! দেখে নাঞ্ি বাহৃজ্ঞান। 

একে একে রাজরাণী সকলে চিয়ান ॥ 

আশ্চর্য্য মানিয়া সভে ডাকে ধর্শজয়। 

সাংজাত ভকিতা সব আইল তথায় । 

অনাদি-মঙগল €৩ 

দ্বিজ বলে কেমন দেখিলে জগন্নাথ 
রঞ্জা বলে ষে কিছু সে তব আশীর্বাদ ॥ 
সবিশেষ বিস্তার বলিল রঞ্জাবতী। 
সকলে বলিল ধন্ঠ তুমি ভাগ্যবন্তী ॥ 
অবশেষ পৃজা শেষ বিলজ্জন ঘটে। 

পণ্ডিত দিলেন ফোট। সভার ললাটে ॥ 

দক্ষিণা গ্রদানি দ্বিজে খুলে যোগপাট।। 

আছর গাজনে আজ বাগ্ঠ ঘোর ঘটা ॥ 

প্রভুর প্রসাদ সভে করিয়। ভোজন । 

চাপিল তরণী করি শ্রীধর্ঘ শ্নরণ ॥ 

জয় দিয়! কর্ণধার ছাঁড়িল ভরণী। 

ছুটিল নক্ষত্রবেগে সলিল-সরণী ॥ 

ভয় নাঞ্জ ভরসা ভবেন্দ্র অনুকূল । 

সলিলসরণে ডিঙ্গা পাইল পারুল ॥ 

কত বন পর্বত সরিৎ কত গ্র।ম। 

একে একে পার হল কত কব নাম ॥ 

বহিয়ে উজান ভাটি সরিতের বুকে । 
সরম্বতী পাইল কাঁলিন্দী তরী-যোগে ॥ 

বিদেশ বহিয়ে দেখে স্বদেশ ময়না । 

আনন্দে বাজিয়ে উঠে মঙ্গলবাজন। ॥ 

স্বদেশ পাইয়! ভূলে প্রবাসের দুখ । 
ঠাদ পেয়ে চকোর যেমতি পায় স্থুখ 
বান্ধিল তরণী লয়ে কালিন্দীর ঘাঁটে। 

ধশ্ম জয় ডাকে কত বাস্তভাগ্ড উঠে ॥ 

রাজরাণী আইল যদি উঠিল ঘোঁধণ|। 

আনন্দে অবধি নাই দক্ষিণময়না ॥ 

দাসী গিয়। রাজাকে কহিল সমাচার । 

ধর্মপৃজ। করি রাণী আইল তোমার | 
হাসি হাসি দাসীকে কহেন নয়পতি। 

এত দিন কোথায় আছিল রঞ্জাবতী ॥ 

দামী বলে চাপায় ধন্মের পূজা দিল। 
ঠাকুর দিয়েছে বর রাণী ঘরে আইল ॥ 

রাজা বলে এত দিন পুঁজি মায়াধরে।. 

কেমন হয়েছে পুআ্শ দেখাবে আমারে ॥. 



৬ জনাদি-দ্গল 

এত শুনি ছুই দাসী হানে খল খল। 
বুড়া হলে বল বুদ্ধি যায় রমাতল ॥ 

বন্ধ হলে ভূপতি পাথল হলে পারা। 

তোমার দোষ নাঞ্ি তোমার বয়সের ধার! ॥ 

কি বোল বলিলে রাজা খেয়ে লাজের মাথা। 
তুমি হেখ! রাণী সেখ! পুত্র হৈল কোথা ॥ 
উপলক্ষ্য কেবল ঠাকুর দিল বর। 

বংশধর হবে বৃদ্ধ বঞ্চহ বাসর ॥ 

হেন কালে রাজরাণী নমে পতি-পায়। 

আশীর্বাদ করি রাজ! বারতা! শুধায়। 
তদবধি ভেবে প্রিয়ে তন্ুমাত্র সার। 

জীবনবিহীন যেন মীনের আকার ॥ 

শয়নে ত্বপনে মোর গমনে ভোজনে। 

কেবল তোমার কথা পড়ে মোর মনে ॥ 

স্বামীর সম্ভাষে রাণী সুমধুর ভাষে | 
নাথ হে সকল দিদ্ধ তব শুভাশীষে ॥ 

করিছু কঠোর কত কিবা কব রায়। 

কোনমতে প্রভু তায় নহে বরদায় ॥ 

অবশেষে প্রাণ দিমু তীক্ষ শালবাগে। 

যোগিবেশে এসে প্রভূ জীয়াইলা প্রাণে ॥ 

পরে পুন নানা ছলে করি বিড়ম্বন। 

চতুতুর্জ হৈল। তবে দেব নারায়ণ ॥ 
অতঃপর অধিনীরে দিয়ে পুত্রবর ৷ 

অন্তর্ধান হয়ে যান বৈকুঞনগর | 

শুনিয়ে ভূপতি অতি হেলা হৃষ্টচিত্ত। 

ভৃবনে রাখিলে প্রিয়ে পরম মহত্ব ॥ 

এত বলি ভূপতি সাংজাত সর্বজনে | 

যথাযোগ্য তৃষিলেন বসন ভূষণে ॥ 

পণ্ডিতে দিলেন দান দক্ষিণ! প্রচুর । 

সামুল! আমিনী পাইল স্বর্ণের চূড় ॥ 

অপর চেলির শাড়ী বিদ্কুলি-বাহার । 
রাণী দিল নানাবিধ রত্ব অলঙ্কার ॥ 
আশীর্বাদ করি যান আপনার ঘরে । 

ইনাম অশেষ দিল নায়ের নফরে। 

ইছারাণ! হাড়ি পায় স্ুবর্থ তোভয়। 
বাল! পেয়ে ঘর গেল বাইতি হরিহর ॥ 

অনাদিপপ্জারবিন্দ- মধুলুব্ধমতি । 

গায় কবি রাষদাস মধুর ভারতী ॥ 

নবীন লাবণাময়ী নবীন যুবতি। 

দিন দিন নব ভাব ধরে রঞ্জাবতী ॥ 

পতির পরশবূপ তপন-কিরণে। 

কমল প্রকাশে রজ উথলে স্ুক্ষণে ॥ 

তিন দিন ভ্রমর বিচ্ছেদে জর জর। 

পন্মিনী পরাণে ভয় পায় গুরুতর | 

সরমে মরমে মরি একি এল পাপ। 

তাপিনীর ভাগ্যে কত আর আছে তাপ॥ 

খতুমতী হৈল রগ! সখীর! জানিল। 
চতুর্থ দিবসে রাণী স্নানেতে চলিল ॥ 
কস্তরী চন্দন চুয়। তিলরম নিশা। 
মংহতি সঙ্গিনী সঙ্গে ভবেন্ত্র ভরসা! ॥ 

কালিন্দী গঙ্গার জলে নামে রঞ্জাবতী। 
তিন ডুব দিতে অঙ্গে প্রকাশিল স্ধ্যোতি 
সন করি পতির চরণে করে নতি । 

রন্ধনের আয়োজন করে গুণবতী ॥ 

স্থমিষ্ট ব্যঞগন অর রাধি কৈল সায়। 

চ্ধ্য চুষ্য লেহা পেয় পঞ্চ রন তায়! 

ভূপতি ভোজন করে বসিয়ে কৌতুকে। 
রমিক সুরম তাষে পেয়ে রসিকাকে ॥ 

থাকিতে অধরম্থধা বদনকমলে। 

অন্নরসে প্রেয়মি কভু কি মন তুলে ॥ 

পাইলে পদ্মিনী বন্ধু মধুর দর্শন। 
অন্ত রসে অভিলাষ করে কি কখন ॥ 

কামের কামুর তৃরু করিয়ে সন্ধান। 

থঞ্জননয়নে ক্ষেপ কটাক্ষের বাণ। 

ওই দেখ মধুকালে যত মধুকর। 
মধুপান করে বসে ফুলের উপর $ : 



নবীন রসালাহ্ুর়ে রদে সথরমিক । 

প্রিয়া সহ প্রেমালাপ করিতেছে পিক ॥ 

অধিক বলিব কিবা তৃমি রসবতী । 
সরস ভোজনে অঙ্গে সুখোদয় অতি ॥ 

রসের নাগর রায় জানে কত ছলা। 

ভাবের ভাবিনী তায় সহজে অবল! ॥ 

ফুটিল লজ্জার হাসি পন বিদ্বাধরে | 

ঝাঁপিল বদনচন্্র বসন অন্বরে ॥ 

সে বিভাবিভাবে যেই ভাব আবিভর্থব। 

ন্থপ্রেমিক বিনে তার কে বুঝিবে ভাব ॥ 

বীণাবেণুনিনাদ বিষাদ ভাবে স্বরে । 

রসিকা সুর ভাষে রসিক নাগরে ॥ 

পরিমলপূর্ণ যদি অরবিন্দ ফুটে। 

ষট যটুপদ তার মকরন্দ লুটে । 
পল্মিনী কখন যদি করে অঙ্থযোগ। 

অ্রমর ছাড়ে কি তার হ্বভাব সম্ভোগ ॥ 

রসিকার রহস্তেতে রসিকের হাস। 

নাগর "াগরী নব নব পরিহাস ॥ 

ডূবিল পদ্মিনীলখ! পশ্চিমের পারে । 
কুমুদিনী কাস্ত জাগে গগন উপরে ॥ 

দাসীদেরে নিকটে ডাকিয়া অনস্তর | 

ইঙ্গিতে প্রকাশে রাণী বঞ্চিব বাসর ॥ 
আনন্দে প্রবেশে দাসী বাসরমন্দিরে। 

জলিয়! রতনদীপ স্থপ্রদ্দীপ করে ॥ 

সুখদ শয়নশাল! নয়নমোহন । 

কপাট কাঠাম তার ন্্ুগন্ধি চন্দন ॥ 

কত কাচ কাঞ্চন রঞ্জন চাকুশিলা। 

ঝক্মক্ করে কত আধারে উজলা ॥ 

স্থানে স্থানে হিরা মণি মুকুতার পাতি । 
গগনের তারা৷ যেন রাখিয়াছে গাথি ॥ 

মল্লিকা মালতী মালা কেতকী কৌতুকী। 
ছুলাল বুল বেল চাপা চন্ত্রমুখী ॥ 
যথাযোগ্য সাজায়ে কবিল পরিপাটা। 
ছড়াইয়ে চন নঙ্গন কৈল মাটি । 

অনাদি-মঙ্গল ০, 

পুরট পালঙ্গ পাতে অনঙ্গমোহন । 

রচিল বিনোদ লাগ্রি বিনোদ শয়ন ॥ 

পাটের মশারি তায় বিজুরির হার । 

বিছাইল পরিপাটি পাটি পরিষ্কার ॥ 

ছুকল পাছড়! পাতে পাটের থোপন!। 

শয়ন চুনির পরে যেন পয়ঃফে না ॥ 

কন্তরি চন্দন চুয়া রাখে বাটা ভরি। 

পুরট সাপুড়! পুর! তাখ্ব,লের বিড়ি ॥ 
সুচন্্র মযুরপাথা চামর হ্থন্দর | 

শর্করা সন্দেশ সেব্য স্গিপ্ধ ক্ষীর সর ॥ 

কর্পুরমিশ্রিত বারি অতি নুশীতল। 
সে শোভ1 নেহারি কত যোগী টলমল ॥ 

বাসরের শোভা হেরে দাসীর মন হরে। 

কাতর হইল অতি কন্দপ্পের শরে ॥ 

অপরূপ নিধুবন রমণীর ছল । 
&টোহে দোহাকার ধরে জড়াইয়। গলা ॥ 

উরসিজ অস্বংজ কলিকা করে কর। 

ধরাপর ধরাধর অধরে অধর ॥ 

চজ্জরমা লাগিয়া যেন চকোরীর হন্ব। 

ঘন ঘন জঘন চরণ পরিবন্ধ ॥ 

আলিঙ্গন সহযোগে হুরতসন্তোগ । 

অবশেষে পরস্পর হয় অনুযোগ ॥ 

হাসি. হাসি রাজা যথা! করিল গমন । 

বানর সাজান্ু রায় কর গে শয়ন ॥ 

পালস্কে বসিতে রাজা অনঙ্গে অবশ । 
নিদ্রার পসার যথা প্রাচীন বয়স ॥ 

ঢলে পড়ে শয়নে এলায় সর্ব গা। 

নিদ্রায় কাতর রাজা মুখে নাঞ্চি রা। 
ভূপতি যাষিনী যামে ঘুমে দিল মন। 
কবিবর ভাবে হায় এ কি অলক্ষগ ॥ 

নাগর নিসার ঘোরে দাসী এসে ত্বর করে 

নাগীরে স্থবেশে সাজায় । 
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আ'চুড়ি ফ্াচর কেশ বেণী বিরচিল বেশ 
লাজে ফণী কুগুলিনী তায় ॥ 

বেণীশিরে দিল মণি  ফণী শিরে অস্থমানি 

কণকচম্পক ছুই পাশে। 

নানাবিধ পরিবন্ধ ন্গদ্ধি ন্েহের গন্ধ 

মকরন্দ ভাবি অলি আনে॥ 

মণি-মুকুতার মালা কবরী বেড়েছে ভালা 

উজলা আকাশধন্থু ছটা। 

সী'ভায় দিন্দুরশোভা নব ঘনে ক্ষণ প্রভা 
*.. জলাটে প্রভাত-রবি ফোটা | 

শুক-নাসা আশামূলে হীরার বেসর দোলে 
ট।দ কোলে চকোরীর খেলা । 

অলকার মাঝে মাঝে গোরোচনা-বিন্দু সাজে 

মেঘ মাঝে তারকার মেক 

প্রবাল-লোহিতাধরে তাম্বলের রাগ ধরে 

পক বিদ্বে শুকচঞ্চু যোগ । 

তাম্লে দশন রঞ্জে সিন্দুরে মুকুতা গঞ্জে 

বীজপুরে করে অনুযোগ ॥ 
বদনমগ্ডুল-শোতা তাহারে বাথানে কেবা 

টাদ কি তুলন। তার হয়। 

লোচন খঞ্জন তুল শ্ুতিমূলে হীর! ছুল 

ভুকুযুগে ভ্রমর খেলয় ॥ 

স্থধামাধা বাষ্কি ছাদে কোকিল বসিয়! কাদে 

বীণ1 বেণু পায় অপমান । 

হাসিতে মুকুত! খসে মদনের মন রসে 
কটাক্ষে যোগীর ভাঙ্গে ধ্যান ॥ 

করে শোভে বাজুবন্ধা হীরা মণি পরিবন্ধ 
মণপিময় কেমুর কন্ধণ। 

নবীন ঠাপার কলি পরিপাটি করাঙগুলি 
কনক অস্্ররী হুশোভন ॥ 

গলে গজমতি হার হীরা মণি মাঝে তার 
বিধু বিচ্গু মাণিক মাছুলি! 

পরশে পতির কর গ্রকাশয় পয়োধর 

নান! চিত্রবিচি্ কাচুলি ॥ 

. 'অনাদি-মর্জল 

করিকর রন্তা তরু জিনিয়৷ যুগল উরু 

স্থুবলিত স্থুলক্ষণ অতি। 

চরণকমল-দলে নখমণিধণ্ড জলে 

নৃরঞ্জিত অলক্তের ছ্যুতি ॥ 

পরিধান পাটশাটী অঙ্গে শোভে পরিপাটি 

_নীলাদ্বর গ্রভাত পৃষায়। 

করে ধরি ফুলমাল। প্রবেশে শয়নশাল৷ 

কবি রামদাস রস গায়॥ 

কাছে বসি করে রঞ্তা পদসম্বাহন। 

কপাটের আড়ে রহে দাসী হই জন॥ 

চরণ চাপিয়! পতির গায়েতে দিল হাত। 

রাণী বলে গ| তোল গা তোল প্রাণনাথ॥ 

গা তোল হে প্রাণনাথ ধর খাও গুয়া। 

গায়েতে চন্দন দিল মিশাইয়া চুয়া | 
চুয়া দেয় গায় ঢেলে চন্দনের ছড়া । 

গঙাজলে ভাসে যেন ঠিক বাসি মড়া॥ 
উঠ উঠ বলিয়! ডাকিছে কাণে কাণে। 

ভাত ঘুমে পড়ি রাজ1 কিছুই না জানে । 

হইলৈ বয়ল ভাটি সব হয় খাট। 

রাজ! বলে ক্ধপসী খানিক কাল কাট ॥ 

এত বলি বুড়া রাজা ঘুমে দিল মন। 

রতিপতি বলি রাণী করিল স্মরণ ॥ 

পালিতে প্রত্ুর আজ্ঞা রতিকান্ত স্মর। 

বৃদ্ধ রাজার শরীরে আসিয়া করে ভর ॥ 

গ। তুলিল বুড়া রাজ! ছুই প্রহর রাতি। 
পালক্কে বসিল যেন মদমত্ব হাতী ॥ 

দেখিয়া রাণীর রূপ বুড়া! রাজা হাসে। 

াদ পেয়ে রাহ যেন গরামিতে আসে ॥ 

রাণীকে বরিয়। কোলে দিল আলিঙ্গন। 

মদনে মাতিয়া করে বদন চুম্বন ॥ 
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কত ছল করে বাণী বিবিধ প্রবন্ধ। 

বুঝিবে রলিক জনা! আনে লাগে ধন্ধ॥ - 

কহিতে মে লব কথা নাহিক ভুয়ায়। 

ধরিয়! কমলকলি কাচুলি খসায়॥ 

মদনে ম্মরিয়! মনে করে রসকেলি। 

পদ্মফুল পেয়ে যেন মেতে গেল অলি 

রমণী রতির স্থুখ জানিল রমণে। 
পুরিল মনের আশ! রতি সহ রণে ॥ 

অলসে আবেশ রায় পড়িল ঢলিয়া। 
সামোটে বসন রাণী সরম পাইয়া ॥ 
খন্ঠ। গেছে কেশবেশ বসন ভূষণ। 

হবগন্জ জলেতে করে বদন শোধন ॥ 
রাজ! রাণী শয়নে রহিল বাসঘরে । 

শালে ভর পাল৷ সাঙ্গ হইল এত দূরে। 
অনাগ্ভপদারবিন্দ ভরল! কেবল। 

রামদান গায় গীত অনান্ভ-মজল॥ 

ফী, রা 

ইতি অনাদি-মঙ্গল মহাকাব্যে শালে ভর পালা নামে পঞ্চম কাণ্ড সমাপ্ত । 

ষষ্ঠ কাণ্ড 

লাউসেন জন্ম ও চুরিপালা 

প্রণমহ পরমারাধ্য পরম ঈশ্বর। 

পতিতপাবন গ্রতু'্দয়ার সাগর ॥ 

রামরাক্ি পোহাইল অরুণ উদয়। 

দেখিতে দেখিতে বেলা হইল দণ্ড ছয়॥ 

তখনও রাজরাণী বাসবে ঘুমায়। 

শির্রে বসিয়া দাসী কল্যাণী চিয়ায় ॥ 

গা তুলিয়! রাণী টৈল সান আয়োজন । 
নান করিবাবে চলে সঙ্গে দাসীগণ | 

তৈল হরির চু চন্দন আমলকী । 
লইল সুগন্ধি দ্রব্য হইয়া কৌতুকী ॥ 
শরীধন্ম ভাবিয়া রামা জলে ডুব দিল। 
কাচা সোনা-রুচি জিনি অঙজ্যোতি হইল ॥ 
অর্ধয দানে পূজিল ঠাকুর যুগপতি। 
গলায় বসন দিয়া রাণী বরে স্ততি॥ 

ওহে ধর্ম ঠাকুর ঈ'নেরে দয়া কর। 

কপট ত্যজিয়া দাও এক পুঞ্জ বর ॥ 

এত ধদ্দি রঞ্জীবতী করিল ন্মরণ। 

হেন কালে বৈকুণ্ে জানিল নারায়ণ 
উনকোটি দেবত। বসে বৈকু ভূবন। 

বরুণ কুবের শিব যম ছুতাখন ॥ 

প্রজাপতি পুরন্দর পবন সহিত। 
বাঁণা হাতে নারদ আপনি উপস্থিত ॥ 

মৃহ মন্দ শুনি শিঙ্গা ডন্থুরের নাদ। 

পঞ্চমুখে গান শিব রাধার বিষাদ ॥ 

একমুখে আলাপ ছুমুখে শ্রুতিধরে । 

আর দুটী বদনে গোবিনানাম করে ॥ - 

কপালে তিলকটাদ ফপী অনুকূল। 

শিবের কাণেতে শোভে ধুতুরার ফুল ॥ 

এইরূপে বার দিল! যত দেবগণ। 

হেন কালে আপনি কহেন নারায়ণ ॥ 

আমার পুজার হেতু কোন্ মহাজন । 
রঞ্জাবতীর গর্ভে গিয়া লভিবে জনম ॥ 

এত শুনি দেবসভা! হইল হেঁটমাথা। 

দেবতা! মঙ্ছ্ধ্য হবে অসভ্ভব কথ! ॥ 
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কলিতে নিন্দিত হবে যত দেবগণ। 

দেবতা মহা হবে এ কথা কেমন 

এত শুনি হন্ছমান কহে যোড়করে । 

বশ্ঠপের,পুত্র যাক অবনী ভিতরে ॥ 

কশ্ঠপনন্দন শুনি মনোহথে কাদে। 

কোন্ পাঁপে পড়ি গিয়া সংসারের ফাদে । 

প্রভু বলে ভয় নাই অবনী যাও তুমি। 
অঙ্গত তোমার সংহতি রব আমি ॥ 

বন্ধার শক্তি নাঞ্চি পশ্চিম উদয় দিতে। 
ধর্্মপুজা প্রকাশ হইবে তোমা হইতে ॥ 

অতঃপর ষুনিপুত্র ত্যজিল জীবন । 
অবনীতে জম্ম লইতে করিলা গমন ॥ 

ছুই নারিকেল প্রভূ দিয় হম্ুমানে । 

কহিলেন ভাসাও লয়ে কালিনী উজানে ॥ 

শুনিয়া পবনস্ৃত নারিকেল নিল। 

কালিনী নদীর জলে ভাসাইয়! দিল ॥ 

ধর্ম ধ্যায়ে জলে যথা দাগাইয়া সতী। 

উজান বহিয়া ফল গেল শীঘ্রগতি 

ফলিল গ্রতৃর বাণী ভাবি নৃপদার!1। 

আনন্দে নয়নে কত বহে অশ্রধার ॥ 

বড় নারিফেল ধরি হুর্য্ে অর্থয দিল। 

ছোট নারিকেল রাণী আপনি খাইল ॥ 

চার্ভবাসে জন্ম নিল কশ্ঠপতনয়। 

তা দেখিয়! বৈকুঠে নাচেন মায়াময় ॥ 

প্রথম মাসের গর্ভ গ্রকাশ না জানি। 

পথে যেতে লোক সব করে কাণাকাঁপি। 

ছুই মাস নিবড়িল তিন মাঁস পায়। 
পাইলে শীতল মেজে পড়িয়া ঘুমায় ॥ 
সঘন মুখেতে জল ঘন উঠে হাই। 
কি দশ। অন্তরে মেনে দিগেন গোসাঞ্ডি ॥ 

ক্ষীণ কটি সুল হল উদর হল উচ। 
হইল মলিন মুখ ঘন দুই কুচ ॥ 

চারি মাসে চঞ্চল হইল বিধুমুখী। 

, সর্বদা! সরস সঙ্গ পাইলে বড় সঈথী। 

পাচ মাসে গঞ্চামৃত খায় রাজরাণী। 

মনঃসাধ খেতে চায় সাঁতোলা আমানি ॥ 

মনঃসাধ সদাই খাইতে চায় খই। 
করঞ্। অস্বল তায় আর জোদা দই ॥ 
ছয় মাসে শিশুর হইল পুর্ণ অঙ্গ। 
আনন্দ অবধি নাঞ্জি নব রস রঙ্গ ॥ 

ময়না নগরে মহা আনন্দের ধ্বনি । 

শালে ভর দিয়া গর্ভবতী হইল রাণী। 
সাত মালে সাত ভাজা দিল অন্ত জন। 

রাজ! দিল রাণীকে অনেক আভরণ। 

ইষ্টবন্ধু কুটুণ্ব বান্ধব আদি যত। 

ভোজ্য সাধ ভূগ্াতে আনিল নানামত ॥ 

কত কব লেখাজোখা নাহিক তাহার । 

একে একো! জনা আনে শত শত ভার।॥ 

নয় মাস নিবড়ে উপনীত দশ মাস। 

প্রসববেদন৷ আমি হইল প্রকাশ ॥ 

থসে পড়ে কোমর দুখায় সর্ব গা । 

মেঝেতে পড়িয়ে বলে মরি ওগো মা ॥ 

হীরে দাই ধেয়ে এল হুতিকার শালে। 

পেটে তৈল জল দিয়া হীরে দাই বলে ॥ 

প্রথম পোয়াতী হল সবগুলি ঠেঁটা। 

এখুনি প্রদব হবে চাদপারা বেটা ॥ 

দণ্ড চারি তোমারে ঠেকিবে এসে ছুথ। 

পাসরিবে দেখিয়ে বেটার চাদমুখ ॥ 

রাণী বলে দিদি গো আর কত বা সহিব। 
এমন জানিলে কেন শালে ভর দিব ॥ 

প্রসবব্যথায় রাণী অতি কষ্ট পায়। 
জননীজঠরে শিশু আখি নাঞ্ি চায় ॥ 

ধ্যানমগ্ন আছে শিশু জানি নারায়ণ। 

চিয়াতে বৈষণবী মায় পাঠাল তখন ॥ 
ভূমিষ্ঠ হইয়ে শিশু পড়ে ভূমিতলে। 
পূর্ণিমার চন্দ্র যেন গড়াগড়ি বুলে ৷ 
প্রসন্ন হইল পূ্থী দেবের উল্লাস। 

দাই বলে রাণী গো পূরিল অভিলাষ ॥. 



অনাদি-মঙ্গল ্ ৫৯ 

তুলিয়া! রাখিল লয়ে কাঞ্চনের থালে। 
চন্ত্রকান্ত মাণিক জিনিয়া অজ জলে ॥ 

নাড়ীচ্ছেদ করি দিয়া করাইল আান। 

চালের খড়েতে আতুড় জালায় সাবধান ॥ 

দাইকে পরিতে দিল জোড়া পাটশাড়ী। 

গলায় ছেমহার দিল কানে কনককড়ি ॥ 

বুড়া রাজ! সমাচার পাইল দেয়ানে। 
দুহাতে রিলায় ধন যত আসে মনে ॥ 

বেদবিধি ষতেক আছিল কুলধর্। 

যতনে সাধিল রাজা যত জাত-কন্ম ॥ 

প্রতি ঘরে তৈল বিশ্লায় প্রতি ঘরে মাছ। 

প্রতি ঘরে বদন ভূষণ নান। সাজ ॥ 

পথেতে পুথিক ষাঁয় ফিরাইয়ে আনে। 

তৈল হরি! মাথার সোন! দেয় কানে ॥ 

রজক নাপিতে রাজ! দিল জাম! জোড়া। 

ভাটকে বন্ধিস্ ছোল টাঙ্গোনের ঘোড়া ॥ 

শুভক্ষণে দেখে রাজ। পুত্রের বদন । 

বুড়া কালে বেট। হল আনন্দিত মন। 

আনন্দ অবধি নাগ ময়না! নগরে । 

গোকুলে গোয়াল! যেন নন্দের ছয়ারে ॥ 

আনন্দ বাধাই খেন কৃষ্ণের জন্মেতে। 

গে।বিন্দ দেখিয়ে নন্দ লাগিল নাচিতে ॥ 

জনম সফল হৈল বলে নন্দরাণী। 

গোকুলসম্পদ্ বিধি মিলাইল আনি ॥ 

সানন্দে চুদ্িতে রঞ্জ। পুত্রের বদনে। 
চাম্পায়ে প্রভুর আজে পড়ে গেল মনে ॥ 

রঞ্জা বলে মোর পুত্র লাউসেন নাম। 

রূপে গুণে কেবল যেন অধোধ্যার রামু ॥ 

দাসী দিয়ে রাজাকে বলেন কিরে দিয়! । 

গোউড় নগরে লোক দেহ পাঠাইয়া ॥ 
এত শুনি সেন রায় আনন্দিত হৈল। 

মনীপঞ্র লয়ে রাজ! বিখিতে বদিল ॥ 

স্বপ্তি আদি লিখে যত পত্রের বিধান। 

মহারাজ! মহাশয় সাগর সমান ॥ 

লিখিল মঙ্গল পাতি পাত্র বরাবর । *. 
বারতা পিখিল গৌড় জ্ঞাতি যোল ঘর ॥ 
বার দিন মাসের তারিখ দিল তায়। 

মনে করে গৌড় নগরে কেবা জায় ॥ 
রজক নাপিত (ছে করিল গমন। . '. 
পথের সম্বল কড়ি দিল বার পণ. . 

রামনাস নাপিত রজক চিনিবাস। 

বিদায় হইয়া যায় মনেতে উল্লাস ॥ 

গার হল কালিন্দী পদুমা দরশন। 

রাঙ্গ! মেটে ছাড়াইল দেখিগ উচালন ॥&.. :, 

মুণ্তমাল। আমিনী করিল পাছুযান। 

ছাড়াইয়! গেল তবে দেশ বদ্ধমান ॥ 

দেখাদেখি কর্জনা রাখিল কতদুরে। 
কান্থত্যাগ এড়াইয়ে গেল বাদলপুরে ॥ 

টভরবী গঙ্গার জল নায়ে হয়ে পার। 

উপনীত হল গিয়ে রাজদরবার ॥ 

বার দিয়ে বসেছে ভূপতি গৌড়েশ্বর । 
অনেক পণ্ডিত বসে দরবার ভিতর ॥ 

ষোল পাত্র বসিয়াছে পাঠক ব্রন্ধণ। 

কষ্ণকথ শুনিতে রাজার গেছে মন ॥ 

বস্থদেব দৈবকী যে কালে কারাগারে। 

গোবিন্দ জনম লৈল গোকুল নগরে ॥ 

ভূমিষ্ঠ হইল হরি কোলে করে নিল। 

যমুনা পেরুয়ে নন্দের গোকুল লয়ে গেল ॥ 

এই উপাখ্যান শুনে রাজ! গোঁড়েশ্বর | 
রজক নাপিত গেল তার বরাবর ॥ 

পাতি দিয়ে রাজাকে করিল নমস্কার । 

কর্ণসেনের পুত্র হল কর আশীর্বাদ । 

রাজাকে কহিয়ে তবে মহাপাত্রে কয়। 

তোমার ভাগিনার কথ! জানিবে মহাশয় 

পড়িয়ে মঙ্গলগাতি রাজা হরযিত। 

রাজপুরে উঠিল কত আনন্দের গীত ॥ 

গায়ে হতে জামা জোড়। খুলে সব দিল। 
তখনি টাজোনএঘাড়! পুরষ্কার হল | 
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কর্ণমেঙ্গের জাতি আর ছিল যত জন। 

টাক1 সিকি প্রভৃতি কনক আভরণ ॥ 

বোনের হৈল বেটা রাণী হৃষ্ট হৈয়া। 

বসন ভূষণ পাঠান দাসীদের দিয়] ॥ 

বনে বাধিল বোব। রজক নাপিত। 

গায় কবি রামদাস ধর্মের সঙ্গীত ॥ 

শালে ভর দিয়ে র্। হল পুত্রবতী । 

আনন্দ বাধাই লয়ে চলিল রমতী ॥ 

রজক নাপিত &্নেইহে করিল গমন। 

পাত্র মানুদিয়া ভাবে মনে মন ॥ 

প্রতিজ্ঞা করিম এখন বাক্য কোথা রয়। 

লাউসেন ভাগিনা হল কি হবে উপায় ॥ 

যে হয় উচিত পাছু করিব বিধান। 

রজক নাপিত বেটার করি অপমান ॥ 

দরবার হইতে বিদায় লয়ে ত্বরা। 
দড়বড়ি দিগার পাঠাল চাঁপি ঘোড়া ॥ 

ন কড়ি র্তক নাপিত লয়ে যায়। 

মেরে ধরে কাড়ি লহ আমার আজ্ঞাঁয়॥ 

আজ্ঞ। পেয়ে ধাইল নামেতে বস্ষিজিবে। 

ধাইল দক্ষিণ মুখে হাঁতে অসি ধরে 

মনঃম্থথে রজক নাপিত করে গতি । 

ধাওাধাই আগুলিল দিগার ছুশ্দতি ॥ 

কেড়ে নিল বসন যতেক ছিল গায়। 

রজক নাপিতে ধরি পড়িয়া কিলায় ॥ 

বাজুবন্দ সুবর্ণ সকল কাড়ি লয়। 

ডাকাডাকি দুজন রাজার দোহাই দেয় ॥ 
রজক নাপিত দ্োহে পলাইল ঘর। 

ভায়ের গুণ শুনে রঙ্জ। কপালে হানে কর॥ 

ছুষ্টমতি মহাপান্র মনে যুক্তি করে। 

কোন্ মতে ভাগিন। গাঠাই যম্ঘরে॥ 
রাজার অন্তরে আগে জন্মাই বিরাগ । 

পশ্চাৎ ঘুচাব ভাগিন। সন্বদ্ধের দাগ ॥ 

আনারদি-মঙ্গল 

পাত্র বলে মহারাজ শুন মন দিযনা। 

ধন বিলাইলে রাজ! কিসের লাগিয়! ॥ 

তোমার রিপু হল রাজ! রঞ্জার নন্দন । 

তার হাতে হবে রাজ] তোমার মরণ ॥ 

দৈবকীনন্দন যেমন কংস রাজার অরি। 
লাউসেন নিবে তোমার ধন প্রাণ হরি ॥ 

অতেব ভূপতি তুমি শুন মন দিয়! । 
ময়না নগরে চোর দেহ পাঠাইয়া ॥ 

চুরি করে এনে দিকু লাউসেন রাঁয়। 
পশ্চাৎ বিহিত যাঁহ। করিব উপায় ॥ 

রাজ বলে শুভকামা তুমি চিরকাল। 
সাবধান ভাই পরে না ঘটে জণ্রাল ॥ 

পাঞক্জের হুকুম পেয়ে চোর চারি জনে। 

বিদায় হইয়া চলে অভি সঙ্গোপনে ॥ 

সক্প্যাসীর বেশে চারি কোটাল ছুরস্ত। 

দক্ষিণময়না মুখে ধাইল তুরস্ত 
দেখাদেখি কর্জন! করিল পাছুয়ান। 
উপনীত হল এসে দেশ বর্ধমান ॥ 

সত্বর গল্প! দামোদর ড়ে হয়ে পার। 

উত্তরিল উড়ের গড় পবনের ধার ॥ 

দেখিল কালিন্দী গঙ্গা কল গভীর। 
রাজহংস খেলা করে কোথা মন্দ নীর ॥ 

মেট) বলে এমন গড় কোথা নাঞ্ি দেখি। 

উড়ে যেতে ন! পারে উপরে কাক পাখী ॥ 
এমন ছুষ্ষর গড় কেমনে দিব হান! । 

কেমনে করিব চুরি পান্বের ভাগিনা ॥ 
মহামায়া ভাবিয়া! কালিন্দী হয়ে পার। 

ময়না নগরে পশে বেল! নাঞ্জি আর ॥ 

বেলা নাঞ্ডি বিস্তর পতঙ্গ পানে চায়। 

আনন করিয়া বনে বকুলতলায় ॥ 

মারীচ সমান সুত্র করিল আরম্ভ। 
কালিন্দী গঙ্গার তীরে চোরেদের দত্ত ॥ 
নিদে বলে দেবীপদ পুজি এস ভাই। 
এ কাল বিপত্বিবারি তবে তরে যাই । 
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সিল করিলে কার্ধ্য বিশেষ সম্ান। 

নতুব! রাজার ঠাঞ্চি ঘাইবে পরাণ । 
উভয় সঙ্কট ভাবি পুজ মহামায়া । 

সচন্দন জবাদল উপচার দিয়! ॥ 

কাল বর্ণ ছাগল করিল বলিদান। 

মহাবিস্তা জপ করে হয়ে সাবধান ॥ 

মন্ত্রের অধীন বলে সকল দেবতা । . 

স্মরণ করিতে দেবী হল উপনীতা॥ 

বর মাগ বাছ। রে বলিপেন বাশুলী। 

স্ভব করে নিদে মেট] হয়ে কৃতাগুলি॥ 

নম নম জয় জয় যশোদানন্দিনী। 

কংসের বিনাশকালে প্রকংষর ভগিনী ॥ 

সংসারের সার ম| তোমার রা প1। 

পড়েছি বিপদ ঘোরে পার কর ম|॥ 

ভবানী বলেন বাছ! চাহি লও বর। 

আর কেন স্তব কর ধৃলায় ধূনর॥ 

নিদে বলে মহামায়৷ তোমার কৃপায়। 

চুরি করে লয়ে যাব লাউসেন রায়॥ 

লাগিবে নিছুটী ঘোর ঘুমে অচেতন । 
পি'দ কেটে লয়ে জাঁব রঞ্ার নন্দন ॥ 

এত গুনি ভবানী হইল হেটমাথ|। 

ওই বর দিতে বাপু আমি নই দাতা ॥ 
নিদে বলে আজ্ঞা কর যাই চুরি করে। 
দেবী বলে দৈব হেতু হারাবে তাহারে । 
বর দিয়ে মহামায়। হইল! অন্তর্ধান। 
'নিদে মেটা! করে তবে পুরেতে পয়ান ॥ 

বাম হাতে তুলে নিল ইন্দুরের মাটি। 
সাত বার তাহাতে ছোয়ায় দিদকাটি ॥ 

শুন রে ইন্গুরমাটি বাক্য গুন মোর। 
ময়না নগর জুড়ে লাগ আঘোর ঘোর ॥ 

শয়নে গমনে আর বসে ষেব খায়। 

দোহাই কালীর আজ্ঞা! নিছুটী পড়ে ভায়॥ 

ছ মাসের নিদাটি যদি না লাগে হেতাই। 
ভোঞজরাজের আজ! কুস্তকর্ণের দেহাই ॥ 

মন্ত্র পড়ি ফু'ঁক দিয়! উড়াইল মাটি। 
ময়না নগরে ঘোর পড়িল নিদাটি॥ 
ঘুমায় বনের পণ্ড পক্ষী বৃক্ষভালে। 
মকর কুভ্তীর মীন নিষ্ত্র। যায় জলে । 
পড়া! পণ্ডিত আর পসারি পাটারি। 
ুবতি যুৰক ঘুমায় হাট্মা বাজারি 

কর্ণদেন রাজা ঘুমায় হয়ে অচেতন। 
কল্যাণী মালতী আদি ঘুমায় সর্বজন ॥ 
রঞ্জাব তী ঘুম যায় স্থতিকার শালে। 
ছয় দিনের পুত্র তার লাউসেন কোলে ॥ , 

দুয়ারে ছুয়ারী সব পড়িয়৷ ঘুমায়। 

কপাটে লাগিল খিল ধন্ের মায়ায় ॥ 

রাজার দুয়ারে চোর দিল দরশন। 

্রধর্মপুরাণ কবি রামবিরচন ॥ 

দুয়ারে কপাট বদ্ধ দেখি চোঁরগণ। 

উপায় চিস্তিল কিসে প্রবেশে ভবন ॥ 

নেড়ে চেড়ে দেখে তখন কপাটেতে খিল। 

চলে যেতে নারে তায় দুরস্ত অনিল। 

নিদে মেট্য! মনেতে ভাবি! গঙ্গমাত|। 

যোগিনীর হাড়খানি বার করে তথ ॥ 

কপাটে তুলিয়া দিল যোগিনীর হাড়। 

কাঁলিক1 দেবীর দোহাই কপাটের খিল ছাড় ॥ 

আপনি খুলিয়! দিলেন ব্রহ্মার জননী। 

পাইল মহল চোর প্রসন্ন সরণি ॥ 

রাজার মহলে চোর চারি পানে চায়। 

প্রবাল মুফুতা হীর1 গড়াগড়ি যায়॥ 

পথে যেতে নানা স্থানে জলে রত্বমণি। 

চোর বলে নবা হতে এই বেট। ধনী ॥ 

মরকতমগ্ডিত মহা মোহন মন্দিরে । 

রঞ্াবতী ঘুম যায় নিছুটার ঘোরে ॥ 

কেবল খেলিছে শিশু কনককমল। 

দ্ূপে ঘর আলো করে হাসে খল খল॥ 
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রূপ দেখে চোর সব ভাবে মনে মন। 

যশোদার কোলে ধেন নন্দের নন্দন | 

অপরূপ বূপ দেখে প্রসন্ন মূরতি। 

প্রভাতকমল কিব! জলধরপতি ॥ 

অজের গঠন চারু হস্ত পদাস্ুল। 

তুমুরুচি শোভ। করে সোন্দালের ফুল॥ 

কূপ দেখে বিচার করিল চোর সব। ” 

সাক্ষাৎ দেবতা শিশু মায়ায় মানব ॥ 

গে।বিন্দ আনিতে যেন অক্ররের ভাগ্য । 
পাঞক্রের আজ্ঞা মোর। মানিলাম ক্লাঘ্য ॥ 

নিদে মেটা বলে ভাই ছাড় দয় মায় 

নতৃব1 মারিবে পাত্র সব ছেল্যা মেয়্যা ॥ 

পাপপুণ্য অতেব পান্ত্রের লাগে দায়। 

চুরি করে লয়ে যাই লাউসেন রায় ॥ 
এত বলি শিশুকে ভুলিয়ে নিল কোলে। 
সরোবরে মালী খেন পদ্মফুল তুলে ॥ 

বাহির বাজারে চোর চঞ্চল চরণে। 

লাউসেনে কোলে লয়ে গেল ততক্ষণে ॥ 

লেগেছে নিছুটি ঘোর কেহ নাহি জাগে। 

লুট করে লয় যাহা পায় পুরোভাগে ॥ 

দোকানী দোকানকোণে যায় গড়াগড়ি । 

চিড়! মুড়ি নাড়, বাক্ধে বিছায়ে পাছুড়ি । 

আনন্দে লইল বান্ধি আর যত পায়। 

কালিন্দী হইয়ে পার গৌড়মুখে ধায় ॥ 

ব্রহ্মপুর ছাড়ায়ে পছুম! দরশন। 

রাঙ্গামাটি ছাড়াইয়ে গেল উচালন॥ 
মুণ্ডমাল! আমিল1 করিল পাচছয়ান। 

ছাড়াইয়ে গেল তবে দেশ বর্ধমান ॥ 

ভৈরবী গঙ্গার ঘাটে দিল দরশন। 
হেনকালে বেলা উদয় হইল তখন ॥ 
চোর বলে চিড়! মুড়ি বয়ে কষ্ট পাই। 
নদীজলে জান করে আগে এস খাই। 
সেনের বদন দেখে করে হায় হায়। 

ক্াজার চাকরি করি বৃথা কাল যায়॥ 

অনার্দিনমগল 

মেটা! বলে শিগুটীকে কোলে আন ভাই। 

হাপুতীর বাছার বদনে চুম্ব খাই। 
নিদে বলে ফেলাইয়ে রাখ বেণাবনে। 
গোট! চারি কাছাড়ে নয়ত মারি সেনে ॥ 

ইণচি বেণাবন তায় উচ্চ চারি হাত। 
তার উপরে বিছাল বসন পারিজাত ॥ 

তার উপরে লাউসেনে থুইল যতনে। 

ছাঁয়া করে দিল ঢাল পাছুরি বসনে ॥ 

বাজিবেণাবনে দেন ঘুমে দিল মন। 

স্নান করে চোর সব আনন্দিত মন ॥ 

ঘাটে ফেলে হেত্যার যতেক কোমরবন্দ। 

স্সানকরে চোর সব পরম আনন ॥ 

কেহ শান দান করে কেহ করে তপ। 

কেহ স্বানমন্ত্র পড়ে কেহ করে স্তব॥ 

কালিন্দীর মাটি এনে কেহ করে ফেঁ টা। 

ভৈরবী গঙ্গার ঘাটে চোরেদের ঘট ॥ 

মধাথানে বিছাইল পাটের পাছুড়ী। 

ভোজনে মজিল লয়ে চিড়া নাড়, মুড়ি ॥ 
কৌতুক করিয়ে সবে রামরস থায়। 

ক্ষুধায় কাতর কাদে লাউসেন রায়। 

অন্তর্যামী অন্তরে জানিল! নারায়ণ। 

পবননন্দনে ডাকি কহেন তখন ॥ 

চুরি করে লয়ে যায় রঞ্জার কুমার। 

ক্ষুধায় কাতর শিশু বহে অশ্রধার ॥ 

ধশ্মের সেবক বলে আমি ব্যথা পাই। 

যাত্র। কর এখনি শিশুর মুখ চাই ॥ 

কালে কালে করি বীর ভরলা তোমার। 

তোমার কল্যাণে হল লীতার উদ্ধার ॥ 

লক্ষণের শক্তিশেলে তুষি প্রাগদাত। 

লাউসেন সঙ্কটে রাখ ঝা গিয়ে সেথ। ॥ 

এত শুনি শঙ্করচিল হইল হন্গমান। 

আকাশে মিলিয় পক্ষ বাধুবেগে ধান ॥ 

চিল হয়ে লাউসেনে তুলে লইল কোলে। 
পুকুর গাবালে যেন পক্ষী লয় চিলে॥ 
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অজ্জুন সারথি নাথ রথে আছে চেয়ে। 
লাউসেন কোলে বীর তথা গেল ধেয়ে ॥ 

ধর বলে লাউসেনে কোলে এনে দিল। 

অজ্জনসারথি হরি কোলে করে নিল। 

রঞ্জার হৃদয়নিধি হেরিয়ে ঠাকুর্। 
কৌতুক বাড়িল চিত্তে আনন্দ প্রচুর ॥ 
তক্তের বদনশশী করিতে চুম্বন । 
উথলে অস্ততরদ জন্মিল নন্দন ॥ 

কর্পরের জঙ্গ হল ধর্দের বদনে। 

সীতার পুত্র লব কুশ যেন তগোবনে ॥ 

লাউসেন রহিল গিয়ে বৈকু্ঠ নগরে |: 
নিদে বলে মেটা ভাই চল যাই ঘরে ॥ 

এত বলি যাত্র। কেল চোর চারি জন। 

লাউসেন আনিতে গেল যেথ! বেণাবন॥ 

ঢাল খাড়া বসন ভূষণ আছে পড়ে। 

সকল রয়েছে কিন্তু ছেলে গেছে উড়ে । 

ধাওাধাই খু'জে বুলে চোর চারি জন। 
ঝোড় ঝঙ্কর দেখে আর যত বেণাবন ॥ 

কেহ বলে কিছু নয় খাইল শৃগালে। 
কেহ বলে শার্দুল সারিয়া গেল গালে। 

কেহ বলে না ভাই বনেতে হল ভার!। 

ঈদ ভ্রমে চকোর গিলিয়! গেল পারা ॥ 

কেহ বলে তা নয় পাচুরি ছিল ঢাকা। 

না জানি চোরের ঘরে কেহ দিল ডাকা ॥ 

মিছা কেন খুঁজে বুলে পথে কষ্ট পাই। 
কুকুরের রক্ত নিয়ে পাত্রেরে দেখাই ॥ 

পথে যেতে ফেলাইয়া দিল চিড়ামুড়ি। 
কালিয়৷ কুকুর তথ] গেল দড়বড়ি ॥ 

শ্রমযুক্ত কুকুর করয়ে জল পান। 

খড়া দিয়ে মেট্যা তারে কৈল ছুইখান ॥ 

যাইতে গোউড়রাজ্য মনে হল ত্বরা। 

কুকুরের শোণিত লইল এক সর ॥ 

বায় দিয়ে বসেছে গৌড়ের নরপতি ॥. 

হেন কালে চোর গিয়ে' করিল প্রপতি ॥ 

চুরি করে লয়েছিলাম লাউসেন বীরে। 

ছপ্ধ বিনে মরে গেল পথের মাঝারে ॥. 

দামোদরে ফেলাইয়। দিলাম বর্ধমানে। 

এনেছি তাহার রক্ত দেখ বিমানে ॥ 

এত গুনি মাহুদিয়া হাসে খল খল। 
কিছু হোক ভাগিনা গেল যে রসাতল॥ 

রাজার কপালে দেয় শোণিতের ছিটে। 

রাম রাম বলিতে কুকুরের ভাক1 উঠে ॥ 

কুকুরের প্রায় ডাকে রাজ! গোৌড়েশ্বর | 

পাত্র বলে এট পারা কুকুরের জার ॥ 

মহারাজা আপনি জানিলেন মনে মনে। 

পরহিংসা মহাপাপ হইল এত দিনে ॥ 

পরীক্ষিৎ রাঁজাকে হইল ব্রন্ষশাপ। 

কুষ্ণকথা শুনি রাজাঁর ধবংন হল পাপ ॥ 

ভাগীরথীর গর্ভে রাজ। বাধে যৌগটঙ্গ 4: 
তথাপি তাহার শিরে খাইল তুজঙ্গ ॥ 

নিস্তার পাইল রাজ! ভারত শ্রবণে । 

সেই মত মহারাজা! ভাগবত শুনে ॥ 

হেমতৃল! অনেক ক্ষণে করে দান। 

মুক্ত হুল মহার[জা শুনিয়ে পুবাণ । 

নিদে মেট্যা চোর গেল আপনার ঘরে। 

সম্তোষে শিরোপ। দিল পরবন্দ জীরে ॥ 

রজনী প্রভ।ত হল ময়না তৃবনে। 

অনাস্-মঙ্গলগাথ! রামদান ভণে॥ 
এ রেরটি 

কালনিত্রা হল দুর জাগিল ময়নাপুর 

ছয় দণ্ড রবি বসে পাট। 

গৃহস্থের কুলবাল। দেখিয়ে গগনে বেল৷ 

লাজ পেয়ে কাজ সারে ঝাট। 
আব্গি কেন এতক্ষণ ঘুমে রৈন্নু অচেতন 

অন্য দিন এমন না হয়।, ». 
তবে রাণী বিধুযুখী ধীরে ধীরে মেলে জাখি 

ফতক্ষণে জাগে দবাসীছন় ॥ 
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খুঁজে বুলে রগ্াবতী আপন কোলের নিধি 

গৃহ মাঝে চারি পানে চায়। 

না দেখিয়ে লাউসেনে কপালে কম্কণ হানে 

পুরজন সকলে হুধায় | 

হিয়ার পুত্তলি মোর হরে নিল কোন্ চোর 

কোন্ দোষে বিধি হল বাম। 

যদি নিধি দিলে কোলে কেন প্রভু হরে নিলে 

অভাগীর পুরাইল কাম । 

পুত্রশোকে কাদে রাজা -রাজ্যের যতেক প্রজ। 
পুরবাসী আত্মীয় স্বজন। 

ধাওাধাই করে রব খুঁজেবুলে লোক সব 
বিষাদে ব্যাকুল বড় মন ॥ 

শোকাকুলি বৃপদারা নয়নে গলিত ধারা 

বাছুর হারায়ে গাই যেন। 

পড়লী যত বুঝায় রাণী কান্দে উভরায় 

জীয়স্তেতে মর। কর্ণসেন ॥ 

রতিপত্ি মনোভবে শন্বর হরিল যবে 

শোকাকুল কৃষ্ছের রমণী। 

না শুনে প্রবোধবাণী শোকে অচেতন রাণী 
বলে প্রাণ ত্যজিব এখনি ॥ 

ওহে প্রভু ধর্মরায় ছলনা বুঝা না যায় 

প্রাণে দাগ! দিলে কোন্ লাগি। 

ঘ্দি নাহি পাই শুন কোলে হারানিধি পুন 

হত্যাপাপ সপিবে অভাগী ॥ 

ছার! হয়ে আখিতাঁর]  হৈল বাউলীপারা 

ধন্মরাজ জানিল সকল। 

শ্রীধর্দচরণ ভাবি গায় রামদাস কবি 

... পুণ্যকথা অনাগ্য-ম্জল । 

পুক্রহার! ব্যাকুল] হইল! রাজরাণী। 
হেন কালে বৈকুঠে জানিলা চক্রপাণি ॥ 

ঠাকুষ বলেন হু দুই শিশু লাগ । 

রাণী রঞজাবতী কাঙ্গে ভার কোলে দাও। 

অনাদি-মঙ্গল 

পুত্রশোকে ধর্্মদামী রাণী যদি মরে। 

না হবে আমার পুজা অবনী ভিতরে ॥ 

আগে দিও কর্পুরে পশ্চাৎ লাউসেনে। 

যাচাও রঞ্তার মতি চিনে ব। না চিনে । 

আজ্। পেয়ে ছুই শিশু কোলে করে নিল। 
লব কুশ সঙ্গে যেন বাল্মীকি চলিল। 

বেগবস্ত ধেয়ে এল পবননন্দন। 

ময়না! নগরে আসি দিল দরশন ॥ 

নানাজাতি ফুল ফুটে মালীর মালঞ্ে। 

শোয়াল যুগল শিশু দুই উচ্চ মঞ্চে । 

চাপাফুলে ঢাকা দিল চাপা-কুচি অঙ্গ । 

ধরিল দৈবজ্ঞ বেশ মনে বড় রঙ্গ ॥ 
কক্ষ তলে পাজি পুথি কপালেতে ফৌট]। 

গজেঙ্জ গমন ছিজ কন্ধে যোগপাটা ॥ 

উপনীত হইল হন রাজার বসতি । 
আশীর্বাদ করি বলে তুমি ভাগ্যবতী ॥ 
শুনি নাকি পুত্র হার! হয়েছে তোমার। 

খড়ি পাতি বুঝি রাণী ফলাফল তার ॥ 

রঞ্জা বলে বাছ! মোর আসিলে বসতি। 

সোনাতে বাধাব খড়ি রূপা দিয়ে পুথি । 

হন্গ বলে ভাই তোর বাধাইয়া লেঠ। । 

চোর পাঠাইয়ে তোর হরিয়াছে বেট। ॥ 

বড় ভাগ্ো ঠাকুর রাখিল যে ভাহায়। 

বেট। তোর শুমে আছে বকুলতলায় ॥ 

পুরীর পচ্ছিম ভাগে মালীর মালঞ্চে । 

ফুলের শব্যায় শুয়ে আছে উচ্চ মঞ্চে! 

এত শুনি রঞ্জারাণী যায় ধাওাধাই। 
বাছুর হাক়াএ যেন বাথানিক্স। গাই ॥ 

আগে আনি কর্পরে দেখাল হনুমান . 

দেখ দেখি এই কিন। তোমার সম্ভান।। 

রাণী বলে কলেবর কিছু নয় ভিন। 

কেবল কপালে নাঞ্ঞ ধর্দপদচিন।॥, 

" হেথ। ল্লাউসেনে বীর কোলে করি নিল। 

ধর বলি রঞ্জাবতীর কোপে ফেলি দিল ॥ 
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দুই পুত্র তোমার তরে দিয়াছেন ঠাকুর। 
ছু জনার নাম রাখ লাউসেন কপুর ॥ 
আপনি পাঠাল প্রভু সেনের দোলর। 

সাবধানে ছজনে পালহ অভংপর ॥ 

হনুমান অন্তর্ধান হয়ে গেল চলে। 

লাউসেন বপ্ূূর দেহে রাণী নিল কোলে॥ 
আনন্দে রাণীর দুই চক্ষে বহে ধারা। 

ধন্মপদ ধিষ্থায়ে প্রণমে নৃসদার ॥ 

আনন্দ অবধি নাঞ্ি ময়ন! তূবনে। 

ধন বিলাইল রাঙা পুত্ধের কল্যাণে 

পুন পেয়ে বুড়া রাঁজার বাড়িল উদ্লাস। 
হাত বাড়াইয়ে যেন পাইল আকাশ ॥ 

লাউসেন কর্পূর বাড়ে শশিকলা প্রায়। 

হরি বল সম্প্রতি সঙ্গীত পালা নায় ॥ 

চুরি পালা সমাপ্ত হইল এত দুরে। 
গায় কবি রামদ্দাস অনাস্ভের বরে ॥ 

যে বাগায় যেব শুনে যে জন গাওযায়। 

মভারে করিবেন কপ] প্রভু কালুরায় ॥ 

ইঠি লাউসেনজন্ম ও চুরি পাল! নামে যষ্ঠ কাণ্ড নমাঞ্চ ॥ 

মণ্ডম কাণ্ড 

আখড়া পাল৷ 

নমো নিত্য নিরঞন শ্রীধন্ম ঠাকুর । 

যার নাম নিলে খণ্ডে পাতক প্রচুর ॥ 

ছুই পুত্র পালন করিছে রঞ্জাবতী। 

নন্দের গৃহিণী যেন রাণী যশোমতী ॥ 
জননীর কোলে বাড়ে লাউমেন বাল!। 
শুরুপক্ষে বাড়ে যেন নব শশিকল!। 

সদাই শয়নে সেন ঘুমে অচেতন। 
তিমির করেছে আলা কনকদপপণ॥ 

ছয় চাদ পরিপূর্ণ করাল ভোজন। 
রাজ! দিল বেটাকে অনেক আভরণ। 

চরণে মকর খাড়,চন্দ্র পরকাশ। 
দশবান সোন! অজে হইতে চায় দাল। 
মনসাধে থেলে কত রঞ্চার ছুলাল। 
গোকুল মগরে যেন শ্রীরাম গোপাল 
লাউসেন কপূর ছু ভাই আজিনাতে খৈলে। 
মায়ের বদন চেয়ে গড়াগড়ি বুলে॥ 

টা 

ভাট! হাতে ছুই ভাই সদাই গন়্াগড়ি। 
ধুলায় ধূনর তনু করে হুড়াছুড়ি। 
সঙ্গেতে সঙগিয়া শত খেলে কুতৃহলে । 

উল্লানে গোবিন্দগান করে মবে মিলে ॥ 

লাউসেন ভাট! ছোড়ে ক্পুর লুফে লম়। 

ধাওাধাই কপূর দাদার হাতে দেয় ॥ 

ঠেল্সাঠেলি বালকের ধরিল চিকুর। 

দুই চারি জনায় ধরি কিলায় কপূর ॥ 
বড়ই দুরন্ত হল দেখে রাজারাণী। 

করিল বিদ্যার শুরু আনি ছ্বিজমণি ॥ 

ক খ অঙ্ক শিথখিলেন সিদ্ধির বানান। 

শব্ধ পড়ি দুই ভাই হইল মিআন॥ 

অভিধান সদ্ধির মূল বিচারয়ে পুথি। 

ব্গুরের বদনে সদাই সরম্বতী॥ 
তর্ক পড়ে লাউসেন বর্পুর পড়ে টীকা । 

পড়িল অনেক বিদ্যা নাটক নাটিকা॥ 
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শিখিল রাজার নীতি অঙ্কবিস্তা যত। 

পুরাণ জ্যোতিষ বেদ মন্ত্র তঙ্জ কত।॥ 

পাঠ পড়ি পঞ্ডিত হইল ছুই ভাই । 
কর্ণসেন বলে বিদ্যা! শিখাইতে চাই ॥ 
বিষ্কা বিনে গতি নাই জানে সর্ববজনে । 
রাজপুত্র হইলে চাই শিখাইতে সরণে ॥ 
ডাকায়ে আনিল রাজা জয়পতি মগণ্ডলে। 

কোথা আছে মল্লবীর কহিবে তৎকালে ॥ 

এমন বিস্তর মল আছে এইখানে । 

জগতে কহিলে যার নাম নাহি জানে ॥ 

রমতী সহরে আছে ময় সারেঙধল । 

বার বচ্ছর হতে ধরে বাইশ হাতীর বল। 
কর্ণসেন বলেন বিলম্ব নাহি সয়। 
গতায়াত রমতী সহবে কেবা যায়। 

থেতে শুতে অন্তরে বাঁড়িল ধুকধুকি। 
মল্লযুদ্ধশিক্ষক উত্তম নাঁঞ্চি দেখি ॥ . 

সদাই বাড়িল চিন্তা বিষাদিত মন। 
হেন কালে বৈকৃঠে জানিল নারায়ণ ॥ 

কত কোটি দেবত| বসে বৈকৃঠ সভায় । 

বরুণ কুবের শিব অপ্সরা গীত গায় ॥ 

প্রজাপতি পুরন্দর পাবক পবন। 

নারদ গোবিন্দগুণ গানেতে মগন ॥ 

ম্হূমন্দ গুনি শিঙ্গ| ডুমুরের রব। 
পঞ্চমুখে গাঁন নাম পার্ববতীবল্পভ ॥ 

এইরূপে বসেন ঘতেক দেবগণ। 
হেন কালে আপনি কহেন নারায়ণ ॥ 
লাউসেনের মল্লগুরু হবে কোন্ জন। 

বিচারিয়া দেবগণ কহেন তখন ॥ 

হ্থমান লাউসেনের হবে মল্লগুরু | 

বলে বলবস্ত হন দানে কল্পতরু ॥ 

ঠাকুর বলেন শুন বীর হন্ছমান। 

মল্পবেশে কর তুমি ময়ন। পয়ান.॥ 
তোমা সম মল্পবীর তুলন। নাহি আর। 

সাগর লজ্বিয্। সীতা। করিলে উদ্ধার ॥ 
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তুমি সিন্ধু বেধেছিলে গাঁছপাথর দিয়ে । 

বিভীষণে তুপ্লাইলে নানা কথা কয়ে ॥ 

আদেশে অগ্রনাস্থত ধরে মল্পরূপ। 

হরি হর বিধাতা আপনি ইঞ্জ চুপ।॥ 
অতি বৃদ্ধরূপ হইল বীর হচ্ছমান। 

নাসিক শিকর হন্ুর গলিত নয়ান ॥ 

বীরবেশে বীরেন্দ্র সদৃশ চলে মাল। 
চরণে চলিতে কাপে আকাশ পাতাল ॥ 

বার দিয়ে বসেছে ভূপতি কর্ণসেন। 

মল্পগুরু আগিয়ে সম্মুখে দেখ! দেন ॥ 

দেখিয়ে ভূপতি অতি আনন্দ হৃদয়। 

সম্ত্রমে শুধান রাজা মল্লের পরিচয় ॥ 

অনাদ্যপদারবিন্দ ভরসা কেবল । 

রামদাস বিরচিল অনাস্তমজল ॥ 

রাজার বচনে হন্ু পরিচয় দেন। 

অযোধ্যা নগরে থাকি শুন কর্ণসেন ॥ 

জগতে বিদিত মোর রামদাপ নাম। 

যেজন আদরে ডাকে তারে নই বাম ॥ 

আমার প্রধান শ্রিহ্য ভীমমল্ল নাম। 

ভারতে বিখ্যাত বীর সর্বগুণধাম ॥ 

হেন কালে রঞ্জাবতী করে নিবেদন। 

লাউসেন কর্পুরে মোর শিথাবেক রণ ॥ 

সপিলাম বাছ। ছটি তোমার এ পায়। 

সর্বকাল শুনেছি গুরুর আছে দায় ॥ 

এত বলি রঞ্জাবতী করিল গমন। 

লাউসেন কপ্পুর যথা থেলে ছুই জন ॥ 
রঞ্জা বলে বাছাধন খেলা কর দূর। . 

_ মিলায়েছে মল্পগুরু অনাভ্য ঠাকুর ॥ 

একমনে সেরা কর গুরুর চয়ণ। . 
গুরুতক্তি বিভ্ভালাভ কহে সর্বজন . 
কড়ি খেল! পাশ। খেল! অতি অলক্ষণ। 
পাশ! থেলে দুঃখ পাইল পাণগ্ডব পঞ্চ জন। 
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নল রাজ! দময়স্তী গেল বনবাস। 

বুড়া মল্প দেখে সেনের উপজিল হাস॥ 

এক চড়ে মল্পকে মারিতে পারি ঘাঁয়। 

এত বলি লাউসেন মায়ের পানে চাঁয়॥ 

তাহা শুনি হাসে বীর পবননন্দন | 

আমারে না চিনিলে ময়নার তপোঁধন ॥ 

নিঞগুণ যাবৎ প্রকাশ নাঞ্ি হয়। 

তাবৎ সমাজে লোক ভাল মন্দ কয়॥ 

এত বলি বীর হইল যজ্জের আগুন । 

অবতার মু্তিমস্ত যেমতি অর্জুন ॥ 

বীরদাপে ভূলে মারিল বীরমুঠি । 
চলিতে ময়নার কাপে কুড়ি হাত মাটি ॥ 

সোলসাঙ্গের পাষাণ ব হাতে করে গুড়া। 

কর্পুর বলেন দাদ! মল্প বীর-চূড়া ॥ 

সম্ভাষে ছু ভাই পড়ে মল্লগুরু পায়। 

আশীষ করিয়ে বীর অমনি উঠায় । 

ময়না উত্তরে আছে আখড়া মন্দির | 

সরণ শিখাতে যান হনুমান বীর ॥ 

হস্থমান সরণ শিঞ্পান হাতে হাতে | 

চল্লন বুলন গতি উল্লম্ষন পাতে ॥ 

এগোয় পেছোয দেহে উরুতে চাপড় । 

ছুটি হাত বুকেতে গ্ররুর পায় গড় ॥ 

চাকার ভাঙরি প্রায় খুরে পায় পায়। 

আশী হাত লাফ দিয়ে গড়াগড়ি যায় 

কসরত করিয়ে লঙ্কায়.যায় হাতী। 

চলিতে চরণচাপে কাপে বস্থমতী ॥ 

বিক্রমে বিবিধ প্যাচ শিখে ছুটি ভাই। 

দস্তে চিবাইয়ে ভাজে লোহার কলাই ॥ 
নিঙাড়িয়া সরিষা মাথায় মাথে তেল। 

চাপড়ে ভাঙ্গিল লোহার পীচ বেল। 
ধন্ুবিষ্যা অসিবিষ্কা ফলক লাঠারি। 
শিখাল অনেক বিষ্ভা কহিতে না”পারি ॥ 
গজবাজিবিসতা আর রথের চালনা । 
লাউসেন বর হার পৃরিল বাসনা। 

হস্থমান বলে বাছা.শিখিলে সরণ । 
বিদায় হইয়ে যাই অযোধ্যা ভূবন ॥ 
পরিবার বান্ধব পঁড়িল মোর মনে 1. 

তুমি অবতার ধর্খপূজার কারণে 

পূজার পদ্ধতি যত শিখাইল ধীর। 
পরিচয় পেয়ে তুষ্টি লাউসেন বীর ॥ 
প্রেমে গদগদ হয়ে পড়ে বীরের পায়। 

আশীষ করিয়ে পুনঃ পেনেরে উঠায়। 
সেন বলে গুরুদেব ন! ছাড়িও দয়! । 

বীর বলে প্রভূ যে আপনি তোঁর সয়া ॥ 
বিপত্তে পড়িয়ে বাছা করিলে শ্বরণ। 

অবশ্ত আমার দেখ। পাঁবে সেই ক্ষণ ॥ 

বিদায় হইতে বীর চলে রাজার ঠাঞ্ডি। 

রাণী গুনে বারতা আইল ধাওাধাই । 
ছুটিয়ে আইল পুনঃ ময়ন।র রাজ!। 

মনে করে কি ধনে মল্লের দিব পূজা ॥ 

পুরট ভাজনে নিল অপুর্ব রতন। 

সোনা রূপা অপরঞ্চ বলন ভূষণ ॥ 

মন্তরগুরুসম্ুথে রাখিল রঞ্জাবতী। 

রাজ| রাণী দুই জনে করিল মিনতি ॥ 

কূপ করি রাখ বার দাসীর আদ্দাস। 

বেশী নয় থাক হেথ! দুই এক মাস॥ 
এত শুনি তখন কহেন মল্লপগুরু | 

রায় কর্ণসেন তুমি দানে কল্পতরু ॥ 

কি করিব বলন ভূষণ রূপা সোন।। 

রামনাম আমার কেবল উপালন! ॥ 

সীত! রাম স্মরণে হয়েছি উদানীন। 
ঘুষিব রামের নাম জীব যত দিনা। "" 
আশীষ করি বাছ! তোর হক চিরজীবী। 
ধলে বলবস্ত তেজে দ্বিযামের রবি ॥ 

এত বলি হনুমান হইল অন্তর্ছান। 

অস্থুমানে বুঝিল প্রভু বড় কপাবাম্ ॥ 

কুতার্থ' মানিল সভে বাড়িল কুশল। 

সুখী হল বাজ্যবাসী বাদিন। সকল ॥ 



রঞ্জাবতী ছুই পুত্রে কোপে করে নিয়ে। 

কেদ নাঞ্জি বাপধন বলিল বুঝায়ে ॥ 

গুরু তোর যত যত শিখাল'সরণ। 

সেই সব অগ্যাস করহ অন্ুক্ষণ ॥ 

এত শুনি খেলা করে লাউলেন কপুর। 
পদচাপে পাথর পর্বত করে চুর ॥ 

বান্ুবলে উপাড়ে বিরাট তরুলত1। 

হাতীকে তুলিবে শূনো কত বড় কথ । 
কপূর বলেন দাদার বুঝে নিব বল। 

বাষ হাতে তুল দেখি পাথর জগদল ॥ 

এহ শুনি লাউসেন পাষাণ নিল তুলে । 

ছ মাসের শিশু যেন কেহ নিল কোলে ॥ 

ডান হাতে লুফে পাষাণ বাম হাতে ধরে । 

শিশু ধেন কদন্ব গেঁড়য়া খেলা করে ॥ 

দিনে দিনে দৌহাকার বাঁড়িল বীরপনা । 

ধরিতে সুর্যোর রথ করিল বাসন! ॥ 

এইরূপে থেলে দৌহে হয়ে হরষিত। 
নিবারিল বরিষ! শরৎ উপনীত ॥ 

আশ্বিনে অস্বিক1 পৃজ1 অকালবোধন । 

জয় জয়কার জুণ় এতিন ভূবন ॥ 

আত্্পল্লবে ঘট করিল অচ্চন!। 

দুয়ার উপরে লোক লেপে আলিপনা ॥ 

কারু ঘরে নট নাচে কারু ঘরে গীত। 

দান ধ্যান কেহ করে দুর্গার পিরীত ॥ 

হাটে ঘাটে বাটে হইল জয় জয় ধবনি। 
কৈলাসে ভবের কাছে বসিয়ে ভবানী ॥ 

আনন্দে খেলেন পাশ! গোপাঞ্ি সংহতি | 

বিদান্স মাগেন মাতা হরধিত অতি ॥ 

খেলা রেখে ধরে দেবী মহেশের পায়। 

তুমি আল্ঞ! দিলে হে দেখিব বাপমায় ॥ 

সপ্তমী যাইব আমি অষ্টমী রহিব। 

নবমীর পুজা লয়ে দশমী আসিব ॥ তর 

অনাগ্যপদারবিন্দমধুলুদ্ধমতি । * 
রামদাস বিরচিল যধূর ভারতী ॥ 

শঙ্কর বলেন গৌরি শুন মন দিয়ে। 

যাইবে বাপের বাড়ী বুড়াকে রাখিয়ে ॥ 

তোম। বিনে সাজে নাঞ্ডি কৈলাসশিখর । 

তিলেক না হেরে তোমা পরাণ কাতর ॥ 

তবে যদি যেতে চাও নেয়রের ঘরে । 

জয়মঙ্গল খঙ্গথানি দিয়ে যাও মোরে ॥ 

মনের ভরমে পাছে খড়গ দেহ দান। 

তাঁর বলে অনুর হইবে বলবান্॥ 

এত শুনি সাজে দেবী স্বজন সংহতি । 

নিংহরথে চাপিয়া চলিল দ্রতগতি ॥ 

রতনঘাঘর ঘাট বিশাল বাজন।। 

অভয়া অস্থি রূপে কি দিব তুলন1 ॥ 

্রহ্ধ(র ভবনে দেবী উপনীত হইল। 

সাবিত্রী সহিত ত্রচ্ষ। পুজিতে লাগিল । 

চারি মুখে চারি বেদ পড়িল হুন্দর। 

চরণকমলে ভক্তি মাগিল বিস্তর ॥ 

তবে দেবী উপনীত বৈকুঞ্ ভূবন। 

লক্ষ্মীর সহিত পৃজ। দিল নারায়ণ ॥ 
নারদ চরণে ধরি হরিভক্তি চাঁয়। 

অমরা'বতীতে ইন্দ্র পূজে বাঙ্গ। পায় ॥ 

চরণে বরুণ দিল পক্কজের মালা । 

স্বর্গেতে ছুন্দুভি বাঙ্গে নাট্য গীত কলা ॥ 

তবে দেবী উল্লাসে আইল মহীতলে। 

পরিপাটি পুজার পদ্ধতি দেখ্য। ঝুলে ॥ 
বারাণসী দেখিল কাঙব কলি । 

গউড় সহরে সদ আনন্দতরজ ॥ 

চিত মজাইয়ে পূজে গৌড়ের ঠাকুর । 
চারি দণ্ড বিলম্ব হইল বিক্রমপুর ॥' 

মউলায় নাম মায়ের মউলা-রঙ্গিণী। 
সেখালায় নাম মায়ের উত্তরবাহিনী ॥ 

বরদার গড়ে নাম শ্রসর্বমঙ্গল1। 

বেতারগড়ে নাম হৈল রঙ্গিণী বিশাল ॥ 

বিশালাক্ষী নাম হৈল রাজবলহাটে। 
একাকার ছাগল মহিষ মেষ কাটে। 
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দেখিতে দেখিতে চণ্ডী ফয়িল গমন। 

দক্ষিণ-ময়নায়াজো দিল দরশন । 

ময়না অমরাধতী অবনীর সাঁর। 

কলিযুগে ধর্মপূজা ঘথায় প্রচার ॥ 

আখড়া মন্দিরে খেলে রগ্তার কুমার । 

ধর্ম জয় দিয়ে বীর ছাড়ে ছুছুস্কার ॥ 

চঞ্চগ হৈল দেবী কাপে সিংহরথ | 

হেন কালে পদ্ামূখী করে দণ্ডবত ॥ 

পদ্মু। বলে দেবি গে! অস্থর কেহ নয়। 

কশ্থাপ মুনির পুত্র রপ্তার তনয় | 

ধর্ম বিন লাউসেন অন্ত নাঞ্জে জানে | 

অতএব সোমার পৃজ। নাহিক এখানে ॥ 

এত শুনি ভবানী কোপেতে অগ্নি জলে। 

পদ্ম(র তরেতে দেবী তবে কিছু বলে ॥ 

আপনি পুঁজিল মোরে শ্রীরাম ঠাকুর। 
ভবে কেনে মূর্থ বেটা পুজা! ফরে দূর ॥ 
অথিগে অন্থিকা ষেবা না৷ করে অর্চন]। 

স্ই বেট। কিবা! জানে হরির ভজন! ॥ 

আমার ভঙ্জনা বিন্ণেহরিভক্তি নাঞ্ডি। 

আপনি অনস্ত পৃজ। দিয়াছে গোদাঞ্ঞি ॥ 

যুগে যুগে হৈয়াছিল যতেক অবতার । 
কেবা নাঞ্ পুজেছিল চরণ আমার | 

যত বল দেবতা সভাকে আমি জাঁনি। 

কৃষ্ণ অবভারে পূর্ণমানী ঠাকুরাণী ॥ 
অর্জুন আম।কে জানে স্ুুধথ। স্থরথ। 

আম! সেবি জাহ্নবী পাইল ভগীরথ ॥ 

সকল পুরাণে আগে মোর নাম লিখে। 

আমি উদ্ধারিধে দিলাম রামের সীভাঁকে ॥ 

মোর পূজা নাঁঞ করে এ কথ! কেষন। 

রষ্টা মেয়ে হৈয়ে তার ছলে নিব মন ॥ 
তবে যদি চিনে সেন পেয়ে ধর্মজ্ঞান। 

হাতে আছে জয়মঞ্জল থাওড| দিব দাঁন। 
এ বেশ লাবণা আর এই স্থধা হাসি। 

ভূঁজিলে ইঙ্গিতে সেন হবে ভল্মরাশি। 

এত বলি হৈলা চণ্ডী জৈলো ক্যম্োছিনী। 
ঘেই মতে পীষুষ হরিল চক্রপাণি॥ 
ক্গীরোদ মথনে যবে অষ্ট লোকপাল। 
দেবত1 অস্থুরে যুদ্ধ বাড়িল জন্তাল ! 

অমৃত হরিতে বিষণ হইলা মোহিনী । 
সেইরূপ তখন ঠৈল! নারায়ণী ॥ | 

রাঙ্গ! কড়ি কাঞ্চন জিনিয়া হবরণ। 

সেরূপ লাবণ্য হেয়ে মূরছে মদন ॥ . 

অলিগণ ধায় মুখপন্মের দৌরভে। 

গলায় পরশমণ মুক্তামালা শোভে ॥ 

বেড়িল মল্লিকামাল। গন্ধরাজ টাপা। 

বিচিত্র খোপার মধ্যে হীর! হেমক্ষপা ॥ 

ময়ুবপেখম ছান্দে খেপার বাহার। 

পরিপাটি নাসার বেসর চমৎকার ॥ 

খঞ্জনগঞ্জন চক্ষে অপ্ূন শোভন।। 

কটাক্ষে মুনির মন করে বিমোহন ॥ 

কাণে শোভে কর্ণপূর কপালে সিন্দুর 

ছটা দেখে সুর্যের কিরণ যায় দুর ॥ 
মিন্দুরের বেড়ী দিল চন্দনের রেখ! । 
প্রথম দিনে উদয় যেন কুমুদের সথ।॥ 

বজ্জলের বিন্দু-এক দিল তার কোলে। 

নব জলধর যেন বিষুদতলে ॥ 
অষ্ট আভরণ অঙ্গে করে ঝলমলি। 

বাছিয়৷ পরিল দেবী অপূর্বব কীচুলি। 
নানা চিন্তর বিচিত্র ভায় কীচুলি লিখন। 

শোভা করে দক্ষিণে কালার বুন্দাবন। 

তরুলতা-বেড়া কু তায় নানা ফুল। 

মধুপানে আকুল উড়িছে অলিকুল ॥ 

একো! একো! ত্তরুমূলে একেক গোপিনী। 
গোবিন্দের প্রিয়তম! রাঁধ! বিনোদিনী | 

কদম্বের তলে কৃ মুবলী বাক্জায়। 

শুনিয়া খীশীর রব যমুনা উজায়॥ 

ব্রজের রাখাল ঘত শ্রীদাম সুদাম। 

শ্রামলী ধবলী গাভী বংস অন্কপা॥ 
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তার ক্লাছে লেখা আছে-ব্সনহরণ। 

গোকুলে যতেক লীলা! না যায় গণন ॥ . 

যমুনার কুলে রাখি বসন স্ত্ষণ। 
জলকেলি করে যত গোপনারীগণ ॥ 

হেন কালে বসন লইয়া বনমালী। 
কদদ্ধের ভালে বসে বাজান মুরলী। 

হই হাত তুলি গোপী হইল! উলঙ্গ। 
নধ নটবর শ্তাম করে কত রঙ্গ ॥ 

তার কাছ্ধে লেখা আছে রাসবিহার | 

ধরিয়া শ্টামের গল! মেলা গোপিকার ॥ 
রসবতী রাধিক! রঙ্গিণী সথী সব। 

অষ্ট সখী অষ্ট কুঞ্জ মদন উৎসব ॥ 

নানা পঞ্ঘ বাস্ক বাজে করে রসগান। 

ভার পাশে শোভে রাধিকার বামা মান ॥ 

অপূর্বব ব্রজের লীলা অতি অচ্ুপাঁম। 

রাধিকার পায়ে ধরি সাধিতেছে শ্যাম ॥ 

যতেক ব্রজের লীলা! লিখেছে সকলি। 

আয়ানের ভয়ে হয়েছেন কুষ্ণ কালী ॥ 

লিখিল নিকুঞ্জশোভা যত পক্ষিগণ । 

কোকিল সারিকা! শুক খঞ্জনী খন ॥ 

চটক চটকা৷ ফিউা ডাহুক কাঠঠরি। 
কৃষ্ণবর্ণ লিখন অতুল.সারি সারি ॥ 

ধাতুক ধাতুকা টিয়! ডাহুক ডাহুকী। 
লিখিল অনেক পক্ষী রহঃকেলিন্ুখী ॥ 

সরল কুরল কাগ মনোহর ভাষা] । 

দোয়েল পিপিকাম ডাকে নলবনে বাস। ॥ 

টুনটুনি ময়না বাবুই খেল। করে। 
ধানছুলহথলি কত ধান্তের উপরে ॥ 

গোদা ভারুই গগনেতে গোবিন্দ গুণ গায় । 
গুড় ক পক্ষী লেখা আছে গুড়ি গুড়ি যায়॥ 
রামসারস ভাটীমাক আছে বুড়ি পাচ। 
মাছরাঙ্গ! উড়িছে মুখেতে নড়ে মাহ ॥ 

বাছুড় তপস্যা করে উভ ছুই প|। 

মনুর পেখম ধরে পেয়ে মেঘের বা ॥ 

উড়ে যায় চাতক গগনে যায় শঙ্খ । 

ময়ূর দিয়েছে তাড়া পলায় ভূজঙগ ॥ 

পার্ববতীয় পক্ষী তায় শিখরিয়! ভাজা । 
তাতার! তিত্বিরী কষ্ক রাইমশি রাঙ্গা ॥ 

নানাজাতি পক্ষী আছে যেন সব লাচা। 

বসিয়া বকুলডালে মাথা নাড়ে পেঁচা ॥ 

সঙ্গারু হরিণ হরি তরক্ষু তৃরঙ্গ | 
তেসারি মানত পিঠে জুঝার মাতঙ্গ ॥ 

অপরূপ কাচুলি নিশ্মাণ সরুজাত। 

ঝুলে খেলে বানর তুলিয়! ছুই হাত ॥ 
অপূর্ব কাচুলী দেবী অঙ্গেতে রূপিল। 
ভবানী বলেন ভাল বেশ রয়ে গেল ॥ 

বাছুমূলে বাজুবন্ধ কনকবলয়। 

কেশরিডুমুরু জিনি মাজ| শোভাময় ॥ 
রাম্রস্ত। জিনি উরু কমলচরণ। 

কনক নৃপুরধবনি শ্রবণমোহন ॥ 
বিচিত্র বলন পরে নাম গুয়াচেটি। 

বাইশ হাত বসন বা হাতে হয় মুঠি ॥ 

নাসার উপরে নাপ৷ তায় দেল চুয়। 
নাপান করিয়। খায় গণ্ড। দশ গুয়া। 

বিমান সহিত দাসী রহিল গগনে । 

ভগবতী চলিল ছলিতে লাউসেনে ॥ 

মরাল মাতঙ্গ জিনি মস্থরচলনী। 

ভূমে যেন চন্দ্র ছাড়ি আইল রোহিণী ॥ 
নাগরিয়! বালক খেলে লাউসেন সনে। 

ভবানী বলেন দেখা দিব কত জনে ॥ 

এমন সময় আমি কি করি উপায়। 

মায়াক্ষুধা ফেল্য! দিল বালক পলায় ॥ 

ক্ষুধায় কাতর হয়ে সভে গেল ঘর। 

আপনি কপূরচন্দ্র পলায় তৎপর ॥ 

সবে মায় রহিলেন ময়নার তপোধন। 

মহামায়া! কাছে তার করিল গমন.॥ 

অভয়ার ছল! ধর্ম জানিলেন মনে। 

মায়ানিদ্রা। ফেল্য। দিল রঞ্জার ননানে ॥. 
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অলসে আবেশ পেন করিল শয়ন। 

ধীরে ধারে মহাদেবী দিল! দরশন ॥ 

লাউসেনের রূপ দেখ্যা করে অনুমান। 

হেরিয়া কনককাস্তি ভুড়াইল প্রাণ ॥ 
দেবতালক্ষণ যত সেনের শরীরে । 

সার্থক ধর্মের পূজা রঞ্জাবভী করে॥ 

চন্দন সহিত কত প্রীফলের পাতে । 

কত যুগ পৃজিল আমার প্রাণনাথে ॥ 

সরু মরু কথ! কয় পীযুষের কণ|। 
বচন বলিতে যেন খসে রূপা সোন| ॥ 

গা তুলল গা তুল রায় কত নিজ্রা যাও। 

শিয়রে সুন্দরী ভাকে ফিরে নাঞ্ি চাও॥ 

নানাবিধ নাপানে ডাকিছে ঘনে ঘন। 

মনম্থথে লাউসেন ঘুমে অচেতন । 
কষ্কণঝন্কারে ঘন নৃপুরের রায়। 
উঠিয়া বিল সেন চারি পানে চায় ॥ 
পরম সুন্দরী কন্যা সম্মুখে দেখিল । 
বিশেষ লাবণ্য হেরি বিশ্বঞ্জ মানিল ॥ 

মনে চিন্তে হবেন উর্বশী তিলোত্তমা । 

রাধাকাস্ত ছাড়িয়া আইলা বুৰি রম] ॥ 
বিদ্যুৎ আসিল বুঝি ছাড়ি জলধর। 

ইন্জণী আইল নয় ছাড়ি পুরন্দর ॥ 
ঘ্রৌপদী আসিবে কেন ত্যজিয়া অঞ্জুন। 
নয় হেন রূপ কার যজ্ের আগুন ॥ 
দেবী না মান্থষী তুমি দেহ পরিচয়। 
ক্ষী বিদ্যাধরী বুঝি হইবে নিশ্চয় ॥ 
এত শুনি ভগবতী হাসি হাসি কয়। 
জিজ্ঞাসিলে সেনরায় দিই পরিচয় 
গোলাহাটে শুনেছ স্থরিক্ষে বাণেশ্বর। 
গুয়া পড়া দিয়! রাখে ছকুড়ি নাগর ॥ 
গুরিক্ষে নামেতে তার আছে এক চেড়ি। 
তাঁর সঙ্গে সদাই নাগর ডেড় বুড়ি ॥ 
তার ছোট ভগিনী এলাম হেথাকারে । 
এ নব যৌবন রায় ভেটিতে তোমারে ॥ 

নাম শুনে সপিয়াছি দেহ প্রাণ মন। 

সাক্ষাৎ দর্শনে ধন্য মানি জনম ॥ 
প্রেমেতে মজিব দহ একই পরাণ 1 

নিরবধি থাকিব তোমার বর্তমান ॥ 

আমি দিব চারু অঙ্গে বস্তরী চন্দন। 
তৃমি দিবে মোর অঙ্গে প্রেম আলিঙ্গন ॥ 

যদি বল এ দেশে ধরিবে লোকে ছল। 

এ দেশ ছাড়িয়া তবে অন্ত দেশে চল ॥ 

হেন দেশে যাব যেথা কারেও না জানি। 

আশ্রম বাধিব যেন গৃহস্থ গৃহিণী ॥ 

বলিতে কহিতে কত অপাঙ্গ সন্ধান। 

বিশেষ লাবণ্যে কত বিবিধ নাপান ॥ 

দেখিয়া শুনিয়া সেন কর্ণে দিল হাত। 

তিনবার সঙ্টরণ করিল রাধানাথ ॥ 

পরম স্থন্দরী তুমি আমি কোন্ ছার। 
ভাল দেখে ভজ গিয়া রাজার কুমার ॥. 

শিশুকাল হতে আমি ধর্মের সন্ন্যাসী | 

শুক্রবার দিনে আমার ধরব একাদশী ॥ 

শনিবার হইলে তবে জল আমি খাই। 

ধর্মের সেবক আমি স্থুখ নাঞ্জ চাই | 

বিধি মোরে বঞ্চিত করিল পাপরসে। 

বাসি ফুলে কভু কি ভ্রমর আসি বসে ॥ 

পাধকে পুরট কুচি রূপের তুলনা। 

রাঙ সনে মিশাল করিতে চাও সোনা ॥ 

্রহ্ষচধ্য বিশেষ ধর্দের ধ্যানরত | 

পরনারী ছু'ইলে সকল ধর্ম হত। 
বশ্তবংশে নহি আামি অতি সভ্য জন। 

ধন্ম ছাড়া কখন অধশ্মে নাঞ্ি মন ॥ 

ঘরে যাও সতি কন্তে নিবৃপ্ত কর মন। 

কুলীন বামুনের মেয়ে এ কথা কেমন ॥ 

আপনার ঘরে ষাঁও ছাড় নানা ছল! । 

বয়সে তরুণী তুমি আমি নববালা ॥ 
ঈষৎ হাসিয়া দেবী কহে আরবার । 
বীণ। বেণুরব নিন্দি বিনোদ বঙ্কার ॥. 
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বুকের মাঝারে তুলে ঝাপিয়া কাচুলি। 

আমি হব পদ্মফুল তুমি হবে অলি॥ 

এস দেখি হুজনে দাড়াই এক ঠাঞ্ি। 

আমি রাধা তুমি যেন নাগর কানাই ॥ 
দলিত অগ্রন করি পরিব নয়নে । 

ঠাপা ফুল বলি তোম। রাখিব নোটনে ॥ 

এহেন হ্বন্দরী রামা তোম! যোগ্য বটে। 

ভাগ্যবান্ হইলে তার ঘরে বসে জোটে ॥ 

ঠেটাপনা জানি নাঞ্ি অন্ত মেয়ের পার।। 

বিশেষ আমার মন পিরীতের ভরা ॥ 

অহল্যার পার। আমি দ্বিচারিণী নই। 

যদ্দি বস বিরলে মনের কথা কই ॥ 

চল রায় দুজনে করিব স্থথে ঘর। 

তোমার ছোট ভাই মোর সাধের দেওর ॥ 

ভাল থাওয়াইব রাজ। ভাল পরাইব। 

থ/ব নাঞ্ি বলিলে বদনে তুলে দিব ॥ 
সংসারে পুরুষ নাদী বিধির স্থজন। 
উভয়ে অভেদ আত্মা একই জীবন ॥ 

সে নারী পরশে কর অধর্দের ভয় । 

ছি ছি হে নাগর কথা তোমার যোগ্য নয় | 

এড শুনি সেনরাজ1 করে হায় হায়। 

এমন জঞ্জাল কেনে দিলে ধর্মরায় | 

লাউদেন বলে গুন স্বর্গবিছ্যাধরী | 

তোমাকে ইলেম দিলাম মাণিক অঙ্গুরী॥ 

সাত রাজার ধন লইয়া করহ গমন। 

অনুচিত একান্ত রহিতে এডক্ষণ ॥ 

এত শুনি ভবানী হাদেন খলখল। 

বুঝিন্ু রাজা হে তোমার মনের যত বল ॥ 

ধন দেখাইয়া রাঁজা ভূলাইলে তুমি। 
সবাই ধান হে বড় কাঙ্গালিনী আমি। 
অরুণ কমল দল বরুণের রুচি । 

কার ধনে ঘর করে অমরার শচী॥ 
কার ধনে বিলাস করএ মন্দোদরী | 
কার ধনে ঘর করে কুবের ভাগ্ারী ॥ 

আঠার ইন্দ্রের ধন পায়ের পাশুলী। 

বাইশ ইন্দ্রের ধন গলার মাছুলী ॥ 

কতক্ষণে দুঃখের ভারতীগুলো৷ কই। 

এদেশেতে ঘর নয় হে সিংহলেতে রই ॥ 
আমার সোমামী হন বুদ্ধ অতি বড়। 
ধুতুর! সম্বল গ্রতৃর আর সিদ্ধি দড়॥ 

নিরবধি থাকে সেই শশ্মানে মশানে । 

একদিন কোরেছিল হলাহল পানে ॥ 

আছে একজন তায় ছুরস্ত সতিনী। 

নিরবধি থাকে সোআমীর মাথার মণি॥ 

সতীনের জালায় রহিতে নারি আমি। 

দাসী কোরে কেবল সংহতি রাখ তুমি ॥ 

এসেছি অনেক আশে শুনি তোমার নাম। 

ভজিম্ু একান্ত তোম] পুরাও ম্নস্কম ॥ 

ঘরবাড়ী সকল ত্যজিন্থু তোমা আশে। 

তুমি না রাখিলে বুকে যাব কোন্ দেশে ॥ 

সেন বলে দূর দুর দিচারিণী মাগী । 
তোম। সম সংসারেতে নাহিক অভাগী ॥ 

কোথা থাক চঞ্চল চরিত্র নয় ভাল। 

ছাড়িলে স্বামীর পদ যায় পরকাল ॥ 

পেবিলে পতির পদ স্বর্গে পায় পৃজা। 

অসতী হইলে তার নরকেতে সাজা ॥ 

কহিতে উচিত পাছে মনে ভাব ছুখ। 

কোনো কালে অসতীর নাহি হেরি মুখ ॥ 
সতী সম সুধন্ত। সংসারে নাগ্রে আর। 

সাবিত্রী হইতে হইল স্বকুল উদ্ধার | 

তুলসীমহিম! বল কে কহিতে পারে । 

যার সাপে ভগবান শিলারূপ ধরে ॥ 

স্বামীর চরণে মিলে সব তীর্ঘথফল। 
সব ধর্ম কম্ম সতীর করতল ॥ 

অতএব ভজ গিয়। পতির চরণ। 

নহে অন্যত্বরে যাও ধাহা লয় মন ॥ 
ভবানী বলেন রায় গাপি দাও তুমি। 

যত আছে যতি সতী সব আমি জানি॥ 



কলঙ্ক নাহিক কার ভারতমণ্ডলে। 
হইয়। চণ্ডাল রাহ চাদে কেন গিলে ॥ 

কেব৷ আছে ধতি সতী নাগলোক নরা। 

গঙ্গা সতী সেহ হয় পাপের পলারা ॥ 

শিবের কলঙ্ক গাঁয় বিভূতি ভূষণ। 

চাদের কলঙ্ক কেন বেড়ে তারাগণ ॥ 

আমি নই তারা সতী অগ্সরা অঞ্জনা । 

রামায়ণে শুনেছি সীতার সতীপন1 ॥ 

গোপিকা ভজিল দেখ নন্দের নন্দনে। 

মন্দোদরী ভঞ্জিল দেওর বিভীষণে। 

কুস্তীর সমান সতী কে আছে সংসারে । 

পঞ্চ পতি লয়ে তার বউ কেলি করে ॥ 

জলের ভিতর দেখ কমলের ডাট]। 

তায় কেন বিধাতা কলঙ্ক দিল কাটা ॥ 

গোকুলে কৃষ্ণের কথা সব জানি আমি । 

কোন্ লাজে হরিল হে আপনার মামী ॥ 

তুমি যার পুজা কর অনাগ্য গোসাঞ্জি | 

বাপে ঝিয়ে ঘর করে কি তার বড়াই ॥ 

একে একে সভার*ব।রতা দিব কোয়ে। 

(কবল এসেছি রায় তোমার মুখ চেয়ে ॥ 

এত শুনি সেন রাজা ভাবেন অন্তরে । 

ভবানী এসেছে পারা ছলিতে আমারে ॥ 

মেয়ে হয়ে কেমনে ভারতকথ! কপ । 

বন্ষার জননী ধ্যানে জানিল নিশ্চয় ॥ 

করষোড়ে কহে চণ্ডী কত জান ছলা। 

আর কেহ নও তৃমি জীসর্বমঙ্গলা | 
ক্ষম অপরাধ মাগে। ক্ষম অপরাধ । 

কৃপা করি কর দাসে অভয় প্রসাদ ॥ 

কুবচন বদনে বলেছি বারে বার। 

চক্ষু ধরি দেখি যেন দিবসে আধার ॥ 

বাণুলী বলেন বাছা চাহি লও বর। 

আর কেন স্তব কর ধুলায় ধূনর ॥ 

তুমি যে ধর্শের দাস ধন্য চরাচরে | 
ধর্মবলে তরিলে মোর মায়ার সমরে॥ 
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সেন বলে ও কথা প্রত্যয় নয় মনে । 

দশভূজ! রূপ আগে দেখিব নয়নে ॥ 

এত যদি নিবেদিল ময়নার রাজ 

সেই ক্ষণে অস্থিকা হইল দশতৃজা ॥ 

ডানি পদ নিংহের উপরে সুব্বাজিত। 

মহিষ উপরে বাম অঙ্গুলি কিঞ্চিত ॥ 

শোভা করে দক্ষিণে কাহিক লগ্বোদর । 

জয়া বিজয়! অঙ্গে ঢুলায় চামর ॥ 

দশ করপন্মে শোভে দশ প্রহরণ। 

দেখি করযোড়ে সেন করে নিবেদন ॥ 

ভবানী তবের ভয় ভপ্জনকারিণী। 

জগতজননী দুর্গ! হুর্গতিনাশিনী ॥ 

অভয়া অস্থিকা তার! তুমি দয়াবতী । 
ছেলেরে ছলনা ভাল হইল ভগবতী ॥ 

সম্প্রতি সদয়! যদি হইলা সেবকে। 
হাতের হাত্যারখানি দেহ ম! চণ্ডিকে ॥ 

এত শুনি ভবানী হইলা হেঁট মাথা । 

এই খঙ্জা দিতে বাপু আমি নই দাতা ॥ 

অনাদি-পদারবিন্দ ভরসা কেবল। 

রামদাস বিচরিল অনাছ্য-মঙ্জল ॥ 

অন্য বর মাগ রে আমার বরাবর। 

চপ রাজ! কর্যা যাই ইন্দ্রের উপর ॥ 
সেন বলে ও ছার বরেতে কাজ নাই। 
তোমার কৃপায় মোবে রাখিবেন গোসাঞ্ি ॥ 

শুনিয়া ভক্তের কথা উপজিল দয়! | 

অমনি হাতের অমি দিলেন অভয় ॥ 

খঙ্জা দিয় ভগবতী করিল! আশীষ্য ৷ 

আজি হইতে লাউসেন তুমি মোর শিষ্য ॥ 
প্রথমে করিবে বধ মাল সারেঙ ধল। 

জালম্দায় বধে যাবে বাঘ কামদল ॥ 

গোলাহাটে জিনিবে স্বরিক্ষে বালেশ্বর ৷ 

হাতী বধে ঘেও রে গৌউড়ের ভিতর ॥ 
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কাউরে কর্পরধল সঙ্গে হবে রণ । 

কলিঙ্গাকে বিভা কর ময়নার রাজন। 

লোহার গণ্ড হানিবে তুমি শিমুলার গড়ে। 
দাসী বিভা দিব আমি কুমারী কানড়ে ॥ 

লোহাটা বজ্জর ইছ! যাবে যমঘর। 

বারমতী পুজা! দিবে হাকন্দ ভিতর ॥ 

বর দিয়া ভগবতী হইল অন্তর্ধান। 
হেনকালে পদ্মা সখী যোগায় বিমান ॥ 

দেখিতে দেখিতে রথ উঠিল কৈলাস। 

যেখানে আছিল! দেবী ভাঙ্গড় কত্তিবাস॥ 

এস এস ভবানী ঠবসহ মোর কাছে। 

এ হেন সোনার গায় ধুলা কেন আছে ॥ 

সাধ করে গেলে তুমি পূজা দেখিবারে । 

মনে করে কি ধন এনেছ বুড়ার তরে ॥ 

এত বলি ছজনে বসিল কুতুহলে। 

গান গেয়ে নারদ আইল হেনকালে ॥ 

নারদ ভাবেন স্থখে বসেছে মাম! মামী । 

কোন্দল জুড়িয়া রজ দেখে যাব আমি ॥ 

নারদ বলেন'মাম| শুন মন দিয়া | 
কহিব মামীর কথা বিরলে বসিয়া | 
তোমাকে সবাই বলে দেবের দেবরাজ । 
মামী হতে হল তোমার দেশ জুড়ে লাজ। 
মামী হতে গেল তোমার কুলের বড়াই । 
আর মেনে তোমার ঘরে জল খাব নাঞ্ি ॥ 
অবনীতে গেল মামী পূজা! দেখিবারে। 
কার সঙ্গে ভাব করে খঙ্গা দিল কারে ॥ 

সেই থক বিস্তর অস্থর গেছে হানা। 

খড়গ দান পাইলে স্বর্গেতে দিবে থান! ॥ 

এত শুনি শঙ্কর কোপেতে কম্পমান। 

দুর্গার তরেতে তবে জুড়িল বাখান ॥ 
তেই আমি চন্দন দেখিম্থ তোমার গায়। 

ভিখারীর মাগ ঠৈয়! এত সাধ যায় ॥ 

সর্ববকালে ছুর্গা হইল বুদ্ধি ম্বতস্তর। 

বুদ্ধ ভাতার যুবতি মাগ কেমনে হবে ঘর ॥ 

যুবতি স্বামীর কথ! অস্বতের কণ]। 
বৃদ্ধ স্বামীর কথা যেন পোড়। ঘায়ে চুন! ॥ 

জনমভিথারী আমি তিক মেগে খাই। 
কেবল বদনে রাধাকুঞ্চ গীত গাই ॥ 
প্রভাতে করিয়া ভিক্ষা আনি নানা ঠাঞ্চি। 

মাগিব ৫বকালে বল্য। ঘরে ভাত নাঞ্জি ॥ 

নিদারুণ বচনে পাজর কৈণ কালি। 

সকল কথায় দেয় বুড়া বল্য! গালি ॥ 

বোলচাল বচনগুলা সহিতে নারি আর । 

সকল তেজিয়৷ করি জপাসন সার ॥ 

এত বল্য| শঙ্কর বান্ধেন ঝুলি কাথা। 

চরণে ধরিয়! কাদে জগতের 'মাত। ॥ 

লাউসেনে দিয়েছি খড়গ অন্ত কেহ নয়। 

কলিকালে যাহা হতে পশ্চিম উদয় ॥ 

এত শুনি নাচিল ভাঙ্গর কৃত্তিবাস। 

তবে মেনে হইল মোর চৈত্রের সন্ন্যাস ॥ 

হরগৌরী মিলন হইল কৈলাস নগরে। 
আখড়। পালা সাঙ্গ গীত হইল এত দুরে ॥ 
হরি হরি বলভাই ধশ্ধের সভায়। 
গায় কবি রামদাস শ্রাধশ্মকৃপায় ॥ 

ইতি সপ্তম কাণ্ড সমাপ্ত ॥ 



অফ্টম কাণ্ড 
ফলা-নিম্মাণ পালা 

খাড়া পেয়ে লাউসেন আনন্দ অস্তর। 

হেন কালে আইল তথা কর্প র পাতর ॥ 
কর্পুর বলেন দাদ গুন মন দিয়া। 

আখড়াতে কোথাকার আমে কার মেয় ॥ 

সর্বলোকে বলে তোমায় ধর্মের তপস্থী। 

আখড়াতে আসে যায় কাহার রূপসী ॥ 

কহিব এ সব কথ! জননী জনকে। 

অনুচিত এত দোষ ধশ্মের সেবকে ॥ 

পরশিলে পরদার! পাতক বাঢ়য়। 

পুরাণে প্রপঞ্চ জুড়ে হেন কথা কয় ॥ 

পরনারী পরশে মরে লঙ্কার রাবণ। 

এত শুনি হাসি হাসি লাউসেন কন ॥ 

ভবানী দিলেন খড়গ আর কেহ নয়। 

কর্পর বলেন দাদ! প্রত্যয় না হয়॥ 

অবশ্য কহিব কথ! জননীর তরে । 

সেন বলে হেন অসি আছে কোথাকারে ॥ 

অতঃপর বিবরিয়া কহেন সকল। 

ধন্য ধন্ত করে কর্পর প্রেমেতে আগল ॥ 
বাপে মায়ে কহিল সকল বিবরণ। 

জনম মানিল ধন্য আনন্দিত মন ॥ 

কর্প,র বলেন দাদ। অঙ্জুন সমান। 
অিযোগ্য ফল! আগে করাহ নিশ্মীণ | 

যাইব গোউড় দেশ অধিক নহে পথ । 

যেই পথে গঙ্গাকে আনিল ভগীরথ ॥ 

ঘরে বসি ছুই ভাই কার্ধ্য করি কি। 
রাজার দরবারে চল পরিচয় দি.॥ 

কোন্ কর্ম না করেছে ধনঞ্য় ভীম। 

€খানে সেখানে গিয়ে করেছে মহিম ॥ 

বৃষকেতু মহাবীর.বলে সর্বলোকে। 
কোন্ কম্ম না করেছে অজ্ঞন সমক্ষে ॥, 

কর্পরের ভারতী সেনেব লাখে মনে. 

অমনি দাড়ায় গিয়ে পিতা যেইখানে ॥ 
ঢাল ন| পাইলে বাপ ন। রহিব ঘরে। 

কর্পর সহিত যাব দেশ দেশাস্তরে | 
কর্ণমেন বলে বাছা ফল! দিব আমি। 

ভাগ্ডারে যেমন ইচ্ছ। বেছা! লও তুমি ॥. 
এত শুনি লাউসেন উল্লাসিত যুন। 

দুভায়ে ভাণ্ডারঘরে পশিল তখন ॥ 

দেখিলেক ঢাল পড়ে আছে বিশাশয়। 

ঘুনে জার! জর! তায় করেছে সঞ্চয় ॥ . 

এক আনে এক ভাঙ্গে কর্পুর যোগায়। 

লাউসেনের বাম হাতে গুড়। হয়ে যায় ॥ 

জবাচুর করি ভাঙ্গে এক লক্ষ ফলা। 
বাপের কাছেতে গেল লাউদেন বাল! ॥ . 

ভাগ্তারে যতেক ঢাল সব পুরাতন । 

ফলঙ্গে হইল চুর ভাণ্ডার হোল শুন্ত ॥ 

বুঝাইয়ে লাউপেনে ভাবেন ভপায়। 

জয়পতি মণ্ডলে ডাকি কহিলেন তায় ॥ 

ফল! ন! পাইলে বাছা যাবে বৃন্দাবন 

গৌড়ের ভূপতির তরে পাঠাও লিখন ॥ 

বিনয়বিশেষ যোগ্য করিয়া বন্দন! । 

লিখিবে কুশলবার্ভ। পত্রের বয়নামা ॥ 

পরিপাটি ফল। এক পাঠাবে ত্বরায়। 

অভয়ার অসিযোগা লাউসেন চায় ॥ 

জয়পত্তি বলেন রাজা তথা কেন যাবে। 

দুই দ্রিন বিলম্বে বিচিত্র ঢাল পাবে। 
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নছু নামে কামার বাজারে করে ঘর। 

আমার পড়পি বটে গ্রামের উত্তর ॥ 

গুণবান কামিল্যা গুণেতে নাঞ্জি সীমা । 

সদাই নিম্বীণ করে স্থবর্ণ প্রতিমা ॥ 

সেই গড়ে দিবে ফলা! ইথে নাঞ্চি আন। 

আপনি ডাকিয়ে তারে ত্বরা দেও পান॥ 

ডাকাতে দরবারে কম্মাঁ দিল দরশন | 
বিশেষ বুধায়ে রাজা বলেন তখন ॥ 

ঘর ছেড়ে যেতে চায় লাউসেন বালা । 

তুমি এক নির্্মাপ করিয়ে দেহ ফল! ॥ 

প্রথমে বকৃশিষ দিয়ে বলে আর বার। 

ত্বরায় আনিলে ফল! পাবে পুরফার ॥ 

নিকেতনে কামার করিল ন্নান পৃজা। 

মনে মনে জপ করে দেবী দশভূজ ॥ 

ফলার কাষ্ঠের তরে কোন্ পথে যাব। 

মনে অন্থমান করে কোথা গেলে পাব ॥ 

পাক্ষুর! কুঠার বাস তুলে নিল করে। 

চিল মলয়াবন ময়না নগরে ॥ 

সারি সারি তক্ষলতা স্থশোভিত বন। 

কুহরে কোকিলকুল জুড়ায় শ্রবণ ॥ 

তরুলতা পশুপক্ষী কষ্ণগুণ গায়। 

ধীরে ধীরে বহে কত মলয়ার বায় ॥ 

অমনি হানিল চোট আমলার গাছে । 

গঙগানারায়ণ বৃক্ষ ডাকে তার কাছে!॥ 

চোট খেয়ে তরুবর ডাকে পরিত্রাহি। 
তিন বার দিল কর্ণসেনের দোহাই ॥ 
তরু বলে কামিল্য। এমন বুদ্ধি কেন। 
আমারে কাটিতে বুদ্ধি দিল কোন্ জন ॥ 
এত শুনি কম্মকার করিল গমন। 

অশ্বথ বৃক্ষেতে চোট হানিল তখন ॥ 
তরু বলে ওহে কর্মী এ নহে উচিত। 
শ্রীভাগবতের কথা নহ কি বিদিত ॥ 

বর্ণভেদ ব্রাহ্মণ যেমন ভেদ গুরু । 

নারায়ণন্বরূপ অস্বখ কল্পতরু ॥ 

বিশেষ বৈশাখ মাসে যেব। দেয় জল। 

দেবতার সভায় সে বসিতে পায় স্থল ॥ 

এইরূপ দৈববাণী করিয়ে শ্রবণ । 

কদম্বতলায় নছু করিল গমল ॥ 

সাত পাচ ভেবে ছুঃখে করিল শয়ন। 

হেন কালে বৈকুঠে জানিল নারায়ণ ॥ 

কপাবান্ হয়ে প্রভু কহেন স্বপনে । 

আমার বচন কর্মী শুন সাবধানে ॥ 
বনে বনে বেড়ায়ে পেয়েছ বড় দুখ । 

ওই বৃক্ষ চেয়ে দেখ তোমার সম্মুখ ॥ 

চোরপলিতার গাছ ভুবনে প্রকাশ। 

ইহ! দিয়া ফল! গড় যাহা! অভিলাষ ॥ 

গ! তুলিয়া দেখ বাছা আমি জগন্নাথ। 

শঙ্খ চক্র গদা পল্ম এই চারি হাত ॥ 

এত বলি ঠাকুর হইল অন্তদ্ধান। 

গ! তুলিল কর্মকার বড় পুণ্যবান্ ॥ 

গ। তুলিয়৷ কম্মকার চারি পানে চায়। 

চোরপলিতার গাছ এক দেখিবারে পায়। 

তরু বলে কামিল্য। তোর মুখ চাই। 

সময় পড়েছে তাই উদ্ধার হয়ে যাই ॥ 

আমার দুঃখের কথা কর অবধান। 

ব্রহ্গশাপে বৃক্ষ হয়ে আছি এইখান ॥ 

আমারে কাটিয়া কর শাপ বিমোচন। 

এড শুনি কম্মকীর উল্লাপিত মন ॥ 

দুই পাশ কাটিয়া করিল সমতুল। 
বুক্ষের বরণ দেখে চাম্পারুচি ফুল ॥ 

বরাত করিয়ে কাষ্ঠ মাথায় তুলিল। 
তরণী উপরে চাপি বাপায় চলিল॥ 

শ্রমযুক্ত কামার বিল নিকেতনে। 

বনিতা আনিয়ে জল পড়িল চরণে ॥ 

পঞ্চ রসে ভোজন করিল বড় সুখে । 

শয়ন করিল গিয়ে বড়ই কৌতুকে ॥ 
নিদ্রা তেজি সুতা ধর্যা চৌরশ করে কাঠ । 
সার! দিন ধর্যা তবু না হোল কোন ঠা ॥ 
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বিশেষ রাজার ঠাঞ্চি লইলাম পাঁন। 
পরিতাপে হইল কর্মী আকুল পরাণ।॥ 
শালঘরে কাঠ রাখে পেয়ে মনোছুখ । 

কন্মকার নিদ্রা যায় মনে নাঞ্জ সুখ ॥ 

কর্মকার নিষ্র! যায় আপনার ঘবে। 

ঠাকুর ডাকিয়া বলেন বিশায়ের তরে | 

লও বাছা বিশাই আমীর পুষ্পপান। 
লাউসেনের ফল! গিয়ে করহ নিশ্মাণ ॥ 

আপনি দিয়েছে অমি ভকতবৎমল|। 

তুমি মে অসির যোগা গড়ে দেহ ফরা ॥ 

ভল্নুকে চাপিয়! বিশাই করিল গযন। 
কর্মকারের বাড়ী এসে দিল দরশন ॥ 

পাচ বর্ণের হেত্যার সঙ্গে পাক্ষুরা বাটালি। 

তুলি মালী তপন সাজ্জায়ে নিল ভালি। 
ভন্লুক বাদ্ধিল লয়ে শালের ছুয়ারে। 
দেখিল ফলার কাঠ আছে শালঘরে ॥ 

নেড়া। ঝেড়ে কাগ্ঠথানি কইল সমতুল। 
বিশাই বলে হও তৃমি আশি মণের মূল ॥ 
ঠকুর ঠকুর শব্ধ হাছুলির ধ্বনি । 

বিশাই গড়ন গড়ে কেহ নাঞ্ি জানি ॥ 

গভায়াত করে লোক সরণি নিয়ড়ে। 

কেহ বলে নছু কাষার গড়ন পারা করে ॥ 

রজত কাঞ্চনে আগে করিল জড়িত। 

হীরা মণি মাণিক মুকুতা দিল কত। 

দেবকর্খবী দেবের ছুল্প'ভ যত ধনে। 
ঢালের উপরে লিখে বত আসে মনে।॥ 

অনাদ্যপদারবিন্দ ভরসা কেবল। 

রামদাস বিরচিল অনাদি-মঙ্গল ॥ 

বিশাই আনন্দচিতে তুলি কাঠি লয়্য। হাতে 
প্রথমে লিখিল ঠনরাকার। 

নাঞ্ি হস্ত নাঞ্চি পা শ্রতাশ্রুতি নাঞ্জি রা 

আপে আপ আপুনি অপার ॥ 

হৃদয়েতে অন্ুমানি লিখে ব্র্ধ। পঞ্মযোনি 

মলালবাহনে ঘার স্থিতি। 

লক্ষ্মী নারায়ণ সঙ্গে গোলোক লিখিল রঙ্গে 

শ্বেতপদ্মে শোভে সরম্বতী ॥ 

লিখে শিব শশিকলা বাঘছাল অস্থিমাল! 

ত্রিশুল ডম্থুর শোতে করে। 

মুষিক মুর পিঠে শঙ্করের সঙ্দ্রিকটে 

লিখিল কার্তিক লম্বোদরে । 

পবন বরুণ যম সহম্রলোচন সো 
নারদ খষ হরিগুণ গায়। 

অপ্পর! বিন্বরী সঙ্গে শচীকে লিখিল রঙ্গে 

তিলোত্তমা! উর্বশী সবায় ॥ 

স্বর্গ লিখিয়! রাখে পাতাল ভাবিয়া দেখে 

পাতালেতে বলির বলতি। 

অনস্ত বাস্থুকি আর সহম্র মস্তক যার 

ফণাতে ধরেছে বন্থমতী ॥ 

সূর্য বংশে মহাতেজা লিখে দশরথ রাঙ্জা 

অযোধ্যায় যাহার নিবাস। 

তার জোষ্ পুত্র রাম রূপে গুণে অস্থুপাম 

.... €দব হেতু গেল বনবাস ॥ 

বিমাতা কেকমী পাকে বনবাঁস দিল! তাকে 

সঙ্গে সীতা অনুজ লক্ষ্মণ । 

সত্য লাগি গেল বন পুভ্রশোকে অচেতন 

দশরথ ত্যজিল জীবন ॥ 

বনে হারা হইল সীতা স্থগ্রীব হইল মিতা 

জাঙগাল বাধিল সিন্ধুজলে। 

বধ করি দ্রশাননে রাজ্য দিলা বিভীষণে 

সীতারে আনিল চতুর্দে।লে ॥ 

অযোধ্যায় রাম রাজ! আনন্দিত যত প্রজা 

লিখিল বাল্সীকি মহামুনি | 

উগ্রসেনের সুতা ননছুলালের মাতা 

নাম তার দৈবকী ঠাকুরাণী ॥ 

তাহার গর্ভেতে হবি জন্মিলেন কুপা করি 

কুষ্ণ পক্ষ ভাদ্রপদ মাস। 



পী৮ অনাদি-মঙগল 

ভরা অষ্টমী তিথিতে 

গাইল কৈবর্ত রামদাসঞ 

কষ্ণলীল। লিখে যত কত বা বাখানি। 
চতুভূজ রূপে জন্ম যবে চক্রপাণি। 

ভূমিষ্ঠ হইতে কৃষ্ণ কোলে কর্যা নিল। 

নিশিযোগে বস্থদেব গোকুলে চলিল ॥ 

ঘাড়িল যমুনা নদী হয়ে শতধার । 

বহছদেব ভাবেন কেমনে হব পার ॥ 

শিবারূপে ঈশ্বরী যমুন। হইল পার। 
সেই পথে গেল দ্বিজ কোলেতে কুমার ॥ 

মন্দ মন্দ মেঘের গঞ্জন ঘোর বাতি। 

মায় বূপে বাহুকি মাথায় ধরে ছাতি ॥ 

ঘুমে বড় কাতর গোকুলের লোকজন। 

নন্দালয়ে গিয়া বস্থ দিল দরশন ॥ 

যশোদার কোলে কন্া দেখিল নয়নে । 

কোলে নিল সেই কন্যা থুয়া নারায়ণে ॥ 

বিলম্ব না করে বস্থ বচন বলিতে । 

ম্থুর৷ নগরে গেলা কাদিতে কাদিতে ॥ 

শীপ্বগতি কয় দূত কংসের চরণে। 
আনিতে হুকুম দিল অনুচরগণে | 

দেবকীর কোল থেক্যা কন্ঠা নিল বলে। 

কাছাড়িভে পাথরে আপনি কৎস তুলে । 

হাত হইতে গিয়ে দেবী গগনের পগে। 
অষ্টভুজা হয়ে চণ্ডী বসে সিংহরথে ॥ 
গগন হইতে দেবী ডাক দিয়! বলে। 

তোর রিপু রইল গিয়া নন্দের গোকুলে ॥ 

ঢালের উপরে লিখে পুতন। রাক্ষলী। 

নন্দের বাড়ীতে যায় হইয়া রূপসী ॥ 
দৈবকীর কোলে হরি দেখিয়! নয়নে । 

দেখি দেখি বলি কোলে নিল নারাঁয়ণে ॥ 

পয়োধরে কালকুট আছিল মিশাল। 

তৃপ্ধ ধরি চূম্ব তায় দ্রিলেন গোপাল ॥ 

আইলেন পৃথিবীতে মরি মরি পৃত্তনা রাক্ষসী ডাক ছাড়ে। 

মরিয়৷ পড়িয়া! গেল নন্দালয় জুড়ে ॥ 

বলরামের সহিত হরি খেলেন অঙ্গনে । 

রোহিণী যশোদার প্রেম বাড়ে দ্রিনে দিনে 

স্বয়ং অবতার কৃষ্ণ বাঞ্ধাকল্পতরু | 

বালক সহিতে হরি গোঠে রাখে গরু ॥ 

তালবন কুমুদবন মধুবনে খেল! । 

বকাম্বর অঘাস্থর বধে কত কলা ॥ 

এই সব বিশাই লিখিল মনোমত । 

দানথগ্ড লিখে গেল যেন ভাগবত ॥ 

কদস্বের তলে হরি রহে দানছলে। 

মায়া পেতে কৌতুকে রহিল কুতৃহলে ॥ 
গোকুলের যত গোপী সাঙ্জাল পসরা । 
বড়াই সঙ্গে রাধ! তখন চলিল মথুরা ॥ 

রাধ। ঠাকুরাণী যান সভাকার মাঝে । 

দধির পসরা মাথে গতি গজরাজে ॥ 

অনাদ্যপদারবিন্দ ভর কেবল । 

রামদাস গায় গীত অনাছা-ম্ঙ্গল ॥ 

হাতে ধরি গোপীনাথ গোপীরে রহায়। 

পসার! লুটিয়া হরি দধি কেড়ে খায় ॥ 

বলিছে বড়াই বুড়ী করিয়া চাতুরি। 
ভাসিয়! রাধার হাত ধর্য। রাখে হরি ॥ 

গোবিন্দের পরাক্রম করিল লিখন । 

বাম করে করিয়াছে গোবদ্ধন ধারণ ॥ 

দাবানল নির্বাণ লিখিল তার পাশে । 

কালিদহে কালিয়া নাগের প্রাণ নাশে ॥ 

লিখিল বসস্তরাস করিয়া প্রকাশ। 

গোবিন্দ লইয়া! কত গোপীর উল্লাস ॥ 

তার মাঝে রাধিকার বিপর্যয় মান। 

পায়ে ধর্য। কৃষ্ণচন্দ্র সে মান ভাঙ্গান ॥ 

এইরূপ লিখে কত গোবিন্দের খেল! । 

বিশেষ বসনচুরি যমুনার লীলা ॥ 



অনাদি-মঙগল ৭৯ 

নকুল সহদেব লিখে দক্ষিণবিরাট । 
ুধিষ্ঠিরচরণে লিখিল রাজপাট ॥ 
ভীষ্মের শরশযা! লিখে কুরু-উরুভঙ্গ | 

অশ্বথামার অপমান ত্রৌপদীর রঙ্গ ॥ 
জ্লৌপদীর লঙ্জ্।নাশ পাগবের বন। 

লিখিল বিশেষ কর্যা কুরুক্ষেত্র রণ ॥ 

সেতুবদ্ধ লিখিল রাবণ দশানন। 

ইন্ত্রজিতের বধ কুস্তকর্ণের পতন. ॥ 

লক্ষণের শক্তিশেল বানরের বিষাদ । 

লিখিল রামের লীলা গুণিতে প্রমাদ ॥ 

দশ মহাবিষ্ক! লিখে দশ অবতার । 

রাজা গোউড়েশ্বর লিখে রাজদরবার ॥ 

লিখিল বিচিত্র চিত্র ফলার উপর । 

যোল পাত্র বার ভূঞা দরবার ভিতর ॥ 

রাজা কর্ণসেন লিখে রাণী রঞ্জাবতী | 

লাউগেন কর্পর লিখে ময়না অধিপতি ॥ 
কালু বীর লিখে লক্ষ সামস্ত ঝাকড়। 

মাছদিয়! পান্র লক্ষের পায়ে করে গড় ॥ 

ছুই গালে চুন কালি লিখিল মান্র। 
মাথার উপর নগ.দী করে বেটুয়া কুকুর ॥ 

মাতুল ভাগিন। বাদ হবে নিরস্তর। 

তার পাকে অপমান ঢালের উপর ॥ 

ঢাল গড়া সাঙ্গ হইল ফুরাইল কালি। 
চারি চাদ সম্মুখে লিখিল হরিতালি। 

দেবতা দানব নর করিয়! লিখন । 

লিখিল বনের পঞ্ড আর পক্ষিগণ ॥ 

তরু লত৷ লিখিল স্ুচারু চারি ভিতে। 

ফুল ফল মগ্ররী সুরমা শোভে তাতে ॥ 

কত ধে আকিল কর্্মা তার শেষ নাঞ্ি। 
বড় ভাগ্যে সংক্ষেপে তায় ছয় মাসে গাই ॥ 
মাজিয়! ঘষিয়া ঢাল ঝাঁপিল বসন। 
অবসান হল নিশি উদ্দিত তপন ॥ 

বিশাই চলিয়৷ গেল দেবতার পুরে। 
মশা নগরে হেতা নিশি গেল দুরে ॥ 

নিদ্রা তেজি কর্মকার বিষাদিত মন। 

আপনার শাঁলঘরে করিল গমন ॥ 

বিশায়ের গড়ন যতেক কারখানা। 

বর্ণক পড়িয়া যেন কত রূপা সোনা ॥ 

বসন ঘুচায়ে ঢাল দেখিল কামার। 

বিশ্বকর্্ীর কর্ম বল্য! বন্দিল দশবার ॥ 

অন্কুপম চিত্র দেখ্য। মানিল বিস্ময়। 
সেনের সহায় ধন্ম জানিল নিশ্চয় ॥ 

দড়বড়ি ঢালথা নি তুলে নিল মাথে। 

ধাওাধাই চলিল ময়নার রাজপথে । 
অপরূপ দেখিতে লোকের সীম নাঞ্জি | 

প্রশংসা করিয়া হশ শত্মুখে গাই ॥ 

বগিতে কহিতে কর্মী দরবারে আইল। 
প্রণতি করিয়৷ কিছু কহিতে লাগিল ॥ 

আমার বচন রাজ1 কর অবগতি । 

অনুকুল তোমার নয়ে যুগপতি ॥ 

দেখে শুনে কর্ণসেন উল্লানিত চিত। 

রঞ্জাবতী রাণী অতি হল হরধিত॥ 

গুণিগণ বাখানি করে দেখা। গুণপন1। 

রাণী ভাবে পরিপূর্ণ মনের বাঁসন। ॥ 

শিরে শিরোবদ্ধ দিল গায়ে জামা জোড়া । 

বন্সিস বিশেষ হল টাঙ্গোনিয়া ঘোড়া ॥ 

কত নিধি কণেতে কনককণহার । 

অপরঞ্চ বিশেষ করিল পুরস্কার ॥ 

বিদায় লইয়া নছু চলে গেল ঘর। 

লাউসেন কপূর আইল দরবার ভিতর ॥ 
ঢাল লয় লাউসেন খড় সমতুল । 

বিধি বিষ আপনি ইহার যান মূল ॥ 
জয় ধন্ম বল্যা ঢাল করিল গ্রহণ । 

মনে যত আসে করে ঢালের সাজন ॥ 

বর্ণের ঘুঙর দিল ঢাঁলের উপর 

হাঁড়িয়া চামর দিল অতি মনোহর ॥ 

অসিফল! ধরিল ময়নার তপোধন । 

ফলঙ্গ। মারিয়ে উঠে উপর গগন ॥ 



৮৮০ অনাদি-মঙ্গল 

বীরদাপ দেখিয়ে রাজারাণীর উত্রাম। 

অনাগ্ঠমঙগল গায় কবি রামদাস ॥ 

হরি হরি বল ভাই ধশ্শের সভায়। 

এত দুরে সম্প্রতি সঙ্গীত পাল সায় | 

ইতি অষ্টম কাণ্ড সমাপ্ত। 

নবম কা 

মাল-বধ পালা 

দিনে দিনে বীরদাপ করে দুই ভাই । 

গোউর সহর চল এই ডগু যাই ॥ 

কর্পর বলে ঘরে বস্ঠ। কাধ্য করি কি। 

রাজার দরবারে চল পরিচয় দি। 

মাম! ত পাত্তর বটে মেসো গৌড়েশ্বর | 
নিকট কুটুম্ব সভে নহে ন্বতন্তর ॥ 

পার যদি ছাড়াইয়া আনিতে ময়না । 

তবে ত বুঝিব দাদা তোমার গুণপনা ॥ 

ভারতে ভোমারে দেখি দ্বিতীয় অজ্জুন। 

দেশ বিদেশে ঘোষে তোমার সদগুণ ॥ 

তোমার সমান বীর ঘরে রয় বসি। 

কি করিবে তবে রায় অভয়ার অপি ॥ 

কর্পরের ভারতী সেনের লাগে মনে। 

বিলম্ব কি ভাই আর চল মোর সনে ॥ 

পিতামাতার চরণে বিদায় নিয়ে আগে। 

কালিকে করিব যাত্রা নিশা শেষভাগে ॥ 

যোড় করে পিতারে কহেন ছুটি ভাই । 

আজ্ঞা কর গোউড় সহর &্ৌোহে যাই | 

ষোল ঘর জ্ঞাতি আছে গোউড় ভূবনে । 

পরিচয় করি গিয়া তা সভার সনে ॥ 

কর্ণসেন বলে পুত্র সে দুর্গম দেশ । 
পথে যেতে বাপধন পাবে বড় ক্লেশ॥ 
বিশেষ ভল্লুক ব্যান দস্যু অতিশয়। 
ধালক ম্বভাব বাছ! মনে বাপি ভয় ॥ 

তোমর] হৃদয়মণি নয়নের তারা । 

তিল আধ না দেখিলে হই জ্যান্তে মরা ॥ 

তোমারে বিদায় দিয়ে না রবে জীবন। 

দশরথ মৈল যেন রামে দিয়ে বন। 

তোমারে বিদায় দিতে আমি নাঞ্জি জানি 
কি বলে স্থধাও আগে রঞ্জাবতী রাণী ॥ 
তোর লাগি মর্যাছিল শালে দিয়! ভর । 

মাগহ বিদায় বাছ! তার বরাবর ॥ 

এত শুনি ছুটি ভাই করিল গমন । 

ছু ভাই বন্দিল গিয়! মায়ের চরণ। 

ছুটি ভাই ধরিল মায়ের ছুই করে। 

লব কুশ জানকী যেমন শোভা করে। 

কর যোড় করিয়া কহেন ছুটি ভাই। 

আজ্ঞা কর গোউড় সহরে দেহে যাই ॥ 

তোমার পণ্যের জোরে হব সভাজয়ী। 

পৌরুষ কি আছে যদি ঘরে বসে রই॥ 

এ কথা বারাল যদি লাউসেনের তুণ্ডে। 
আকাশ ভাঙ্গিয় পড়ে রঞ্জাবতীর মুণ্ডে ॥ 
রাজার চাকর হয়ে কি করিবে কাজ। 

তোমার বালাই লয়ে ধনে পড়,ক বাজ ॥ 
এত ধন নাঞ্জি আটে তোমার বাপধন। 

তোমাকে চাহিয়। ধন কি আছে এমন ॥ 

চৌদ্দ মরাই টাকা বান্ধা! ভাণ্ডার ভিতর । 
ধন ফেল্যা বান্ধিতে পার দক্ষিণ সাগর ॥ 
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স্থবর্ণের বাধা ঘাট লহরী খেলায়। 

কত কোটি কাঞ্চন দেশে গড়াগড়ি যায় ॥ 

এত ধনে লাউলেন তোমাকে নাঞ্চি আটে। 

তোমার লাগি সুতা কেট্যা বেচিব হাটে হাটে॥ 

সেন বলে জননি গে! কহি যে তোমাম্। 

কুপুত্র যে জন, খায় বাপমায়ের উপায় ॥ 

পুত্রের প্রধান ধর্ম পিতার পালন । 

কত কাল বসে খাব পিতার অঞ্জন ॥ 

রাণী বলে বাপধন জান নাঞ্চি তুমি । 
গোউড়পথের দুঃখ বলে দিব আমি ॥ 

পথে পথে সদাই দারুণ দাবানল । 

কত গণ্ডা নদী আছে অগম অতল ॥ 

হরিণ মহিষ বাঘ চরে পালে পাল। 

সিংহরাজ শার্দুল বিস্তর হরিয়াল ॥ 

সে দেশের পথ নয় এ দেশের পারা । 

পথে বসে বিস্তর আছয়ে ছেলেধর! ॥ 

আসিবে তোমার মামা লইতে আমারে । 
মায়ে পোয়ে ধাইব তোমার মামাঘরে ॥ 
সেন বলে তুমি মনে না করিও শঙ্ক!। 
রাম যেমন করে গেছে রাবণের লঙ্কা ॥ 

রঞ্জাবতী বলে তেন শকতি কাহার। 

সিন্ধু বাধি রামচন্দ্র সেনা কৈল পার ॥ 

সেন বলে আমার সহায় সেই জন। 

কি করিবে অস্থ্র দেবতা নরগণ ॥ 

থাকিতে প্রতৃুর ফলা অভয়ার অনি। 
জিলোকের মধ্যে কারে নাঞ্চি ভয় বাসি। 
তবে ছুথ সুখ মা গো কপালের লিখন। 
সজাক্ষর হাতে যেন সিংহের মরণ ॥ 
এত বলি সবিনয়ে চাহিল বিদায় । 

দড়বড়ি ধরিল মায়ের ছুটি পায় ॥ 
বেশি নয় এক পক্ষ রব মেসোখরে | 

পরিচয় দিয়ে গুন আসিব যে ফিরে ॥ 
তিবে রাণী দাসীদেরে শুধায় উপায়। 
লাউসেন কর্প,র অনাথ করে যায় ॥ 

৯ 

৮১ 

বাছারে না দেখে চক্ষে বাচিৰব কেমনে । 

কি করিলে থাকে বাছা আপন ভবনে ॥ 

কল্যাণী মালতী বলে শুন ঠাকুরাণি। 

তোমার ছেলে ঘরে থাকে গুঁষধধ ভাল জানি ॥ 
ডান হাত ভেঙ্গে রাখ আর ডান পা। 

ঘরে বসে খোঁড়া পোকে নিতৃই দেখ মা ॥ 

অঙ্ক্ষণ দেখিলে সে টাদপারা মুখ। 

পাসরিবে অবশ্ঠ চাম্পায়ের যত ছুঃখ ॥ 

কল্যাণীর ভারতী রগার লাগে মনে! 

কাদিয়! দাড়াল গিয়া রাজা যেইখানে ॥ 
কাদিয়! কাতরে রাণী কহিল বারতা । 

মোর বাক্য রাখ রাজা খাও মোর মাথা ॥ 

মাল দিয়ে ছু ভায়ের ভাঙ্গাহ দুই পা। 

গোউড়ে যাওয়া অবশ্য ঘুচিবেক স্বরা । 

দিবানিশি দেখি ঠৌোহার সে চাদবয়ান। 

অভাগিয়া জননীর জুড়াবে পরাণ ॥ 

রমতী সহরে মাল নাম সারঙ্গধল। 

তাহারে আনাও রায় দেখি বুদ্ধিবল ॥ 

স্ববুদ্ধি রাজাকে আসি কুবুদ্ধি ঘটিল। 
সতা মানি রমণীর কথায় তুলিল ॥ 

পান্তি দিয়ে রাজদুত পাঠাল তৎপর। 

গায় কবি রামদাস সথ| মায়াধর ॥ 

আজ! পেয়ে রাজদূ'ত বান্ধিল পরাণ] 

ধাবকের বেশে এড়ায় দক্ষিণ ময়ন] ॥ 

পার হল কালিন্দী পছ্ম! দরশন। 

রাঙ্গামাটি ছাড়াইল দাখিল উচালন | 

মুণ্ডমালা আমিলা! করিল পাছুয়ান। 

রাজহাট পার হয়ে গেল বর্ধমান ॥ 

উৈরবী গঙ্গার জল নায়ে হয়ে পার । 

উপনীত হল গিয়া রাজদরবার ॥ 

হেনকালে রাজছুত করেছে জোহার। 

ষোড়হাতে সকল কহিল সমাচার ॥ 
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পাগে ছিল পরয়ানা দিল পাত্রের করে। 

মুদা ভেঙ্গে পরয়ান1 পড়ে ধীরে ধীরে ॥ 

ভাগিনার কথা শুনে হেট মাথ। করে। 

কংসের যেমন যুক্তি ক বধিবারে ॥ 

এত দিন ভাগিনা বাঁচে কিছুই না জানি। 

এইবার ভাগিন! বেট! হারাবে পরাণি॥ 
মল্প পাঠাইয়া দিব মোর মনে লয়। 

বোন রগ্জাবতী যেন আটকুড়ী হয় ॥ 

পাত্র বলে শুনরে কোটাল ইন্দ্রজাল। 

মীল সারঙধলে ডেকে আনরে তৎকাল ॥ 

আজ্ঞ। বন্দি কোটালিয়৷ করিল গমন । 

মালের নিকটে গিয়া দিল দরশন ॥ 

আখড়াশালেতে খেলে মাল সারেঙ্গধল। 

চারি দিকে পড়েছে পাষাণ জগদল ॥ 

নিরবধি আখড়া সদাই ঠাটবাট। 

চারি দিকে পড়ে আছে পাষাণ মালকাঠ ॥ 

হেনকালে রাজদুত করিল জোহার। 

হুকুম পাত্রের ভাই চল রাজদ্বার 

হুকুমে ছ'সার হয়ে চলে সাত মাল। 

চলে যেতে পায়ে কাপে আকাশ পাতাল ॥ 

তিনবার সম্মুখেতে করিল তস্লিম । 

কি করিতে হবে রায় কহিবে ত্বরিত ॥ 

পাত্র বলে শুন ওহে মল্লপ সাত জন। 

মল্পবেশে যাঁবে চলে ময়ন। ভুবন | 

মঙ্লযুদ্ধ শিখিবেন আমার ভাগিনা । 

শিখাইলে সাতগুণ পাইবে মাহিনা ॥ 
যে কিছু সেখানে পাবে যতনে লইবে। 
আমার কাছে আইলে তার দশ গুণ পাবে ॥ 
তারপর মাছুদে কহিছে কানে কানে। 

কাছাড়িয়া মেরে এস ভাগিনা লাউসেনে ॥ 
আমার ভাগিনা বলি ন! করিহ ভয়। 

ভগ্লী রঞ্জাবতী যেন অাটকুড়ী হয় ॥ 
অনাচ্যপদারবিন্দমধুলুব্ধমতি। 
ঝামদাস গান্স গীত মধুর ভারতী | 

সাত মাল সঙ্গে করে ধাইল সাঁরেঙধল। 
পদভরে মেদ্িনী করয়ে উলমল ॥ 
নেড়া মাথা বিরূপ দেখিয়া লাগে ডর। 

গৌঁফের বলনি যেন হাড়িয়! চামর ॥ 

লোহার মুদগর হাতে বুকে মারে ঘ1। 

মণিরামকমলে ভূষিত সব গা ॥ 

বীরমাটি বিশেষ ভূষিত সব গায়। 

বীরধটি কটিতটে পাগড়ি মাথায় ॥ 

আগে আগে ধাইল আরিন্দা শিঙ্গাদার। 

ভৈরবী গঙ্গার জল নায়ে হল পার ॥ 

ডান দিকে নাড় গ্রাম দক্ষিণে নাগুরী। 
আমিনা সরাই রেখে এল মোগলমারি ॥ 

দিবানিশি চলে যায় ময়ন1 ভবনে । 

দেখাদেখি উত্তরিল গড়মান্নারনে ॥ 

ধুলটাঙ্গি প্রতাপপুর করিল প্রবেশ । 
মানকর ছাড়াইল কাসজোড়া দেশ ॥ 

কালিনী গঙ্গার জল নায়ে হয়ে পার। 

উপনীত হল গিয়া ময়ন। বাজার ॥ 

ফুলের বাগান সব দেখ্যা ষায় চেয়ে। 

ভ্রমিছে ভ্রমর সব কৃষ্ণ গণ গেয়ে ॥ 

সধব। বিধবা আদি যত মেয়্যাগণ। 

নৃতন-কলপী-ছটা অঙ্গের বরণ ॥ 
অত্িবৃদ্ধ বালা যুবা রসিকসমাজ । 

বিদ্যাভাট চক্রবর্তী বৈস্ কবিরাজ ॥ 
বার দিয়া বলেছে ভূপতি কর্ণসেন। 

মন্লগুরু আগিয়ে সম্মুখে দেখা দেন ॥ 

মাল সব আড়ালে দাড়াল সারি সারি। 

তাল কিংবা! শালগাছ তুলন! দিতে নারি | 
হেনকালে রগ্রাবতী সমাচার পাই। 

বাপেদের সম্বদ্ধে মালেরে বলে ভাই ॥ 

মা বাপের কুশল কহ ভায়ের কল্যাণ। 

মায়ের বারতা কহ জুড়াক মোর প্রাণ ॥ 

স্বধাইল রঞ্জাবতী এ সব বারতা। 
মাল বলে ভাল আছে তোমার মাতাপিতা ॥ 
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ভারপর রঞ্জাবতী নিবেদন করে । 
খোঁড়। করে লাউমেনে রেখে যাবে ঘরে ॥ 

কহিতে ও সব কথা হৃদয় বিদরে। 

এমন কাছাড় দিবে প্রাণে নাঞ্চি মরে ॥ 

ঘুচে যেন দুরদেশ যাবার বায়না। 

তবে যে তোমারে দিব দ্বিগুণ মাহিন। ॥ 

তপন্তার ধন মোর লাউসেন কর্প,র। 
ক্ষণে ন দেখিলে প্রাণ করে ছুর হুর ॥ 

বহু কষ্টে ঘুচিয়াছে কলঙ্কের কাটা। 
বাহিরেছে দাদার বচনশেলপাটা ॥ 

আমার মাথার কিরে থোড়া করে রাখ । 

প্রাণে নাঞ্চি মরে যেন সাবধান থাক ॥ 

রাজারে এ সব কথা জানায়ে কাজ নাঞ্ি। 

ন| জানি কি বলে পাছে মনে ভাবি তাই॥ 

এত বলি রঞ্জাবতী করিল গমন। 

পচ মণ পিদা সিদ্ধি যোগায় তথন ॥ 

বাসায় গিয়া মাল সব মনে যুক্তি করে। 

আগে চল দেখে আমি লাউসেন বীরে ॥ 

দেখিলে বুঝিতে পারি জয় পরাজয়। 

আগে বল বুঝে নিলে তবে ভাল হয়। 

তার পরে স্নান রন্ধনে মন দিব। 

আগে চল লাউসেনের বল বুঝে নিব ॥ 

জান নাকি তার গুরু বীর হনুমান । 

নখে ছিড়ে সবারে করিবে খান খান ॥ 

এত বুলি মাল সব করিল গমন । 

'আখড়ামন্দিরে গিয়া দিল দরশন ॥ 

মাল লব আড়ালে ঈীড়াল সারি সারি। 

পর্বতের চুড়া কিন্বা কীচকের অরি॥ 

সম্মুথে আছাড় খেয়ে পড়েছে কর্প র। 
পাথরের মন্দির নড়িছে ছুর দুর ॥ 
কর্পর বলেন দাদা দেখ বার হয়ে। 
কোথাকার মাল সব এঁ দীড়াইয়ে ॥ 

এই সব মাল দেখি যমদরশন। 

নিশ্চয় এদের হাতে তোমার মরণ ॥ 

পরিচয়ে কাজ নাঞ্চ চল পলাইয়া। 
পরাখ উড়িল দাদা মালকে দেখিয়া 

হেন কালে লাউসেন আগু হয়ে কয়। 

কোথাকার মাল তোর দেহ পরিচয় ॥ 

কোথা হতে আইলে হে তোঘার নাম কি। 
মাল বলে শুন সেন পরিচয় দি ॥ 

সারঙ্গধল আমার নাম জগতে বিদিত। 

এই ছয় শিষ্য এদের নাম ইন্দ্রজিত ॥ 

গোউড় সহরে থাকি দ্রিরম রজনী । 
আইলাম তথা হতে তোমার নাম শুনি ॥ 

বাহুবলে তোমারে করিলে পরাজয় । 

জগতে হইবে তবে আমার বিজয় ॥ 

পাত্রের হুকুম তোমার লইব মহলা । 

মোর হাতে বাঁচ যদ্দি, তবে যে ধূলাখেলা ॥ 

এত শুনি কহে সেন বীর গুণধাম। 

এত দিনে তোমাকে ভবানী হল বাম ॥ 

ভাল গুরুগিরি দেখাইতে আলি হেথা । 

হারি যদি তবে তসাবাস তোর কথা ॥ 

জান নাকি মোর গুরু বীর হন্ছমান। 

নথে ছিড়ে সভাকে করিব থান খান ॥ 

মল্ল বলে কিবা তোর দেখাস মহত্ব। 

বালকের সনে বাদ সে নহে বীরত্ব॥ 

সেন বলে এই দণ্ডে পাইবে প্রতিফল। 

এক চড়ে বুঝে লব কার কত বল ॥ 

এত শুনি বেগে ধায় বীর সারঙ্গধল। 

পদভরে মেদিনী করিছে টউলমল। 

ধেয়ে গিয়ে পলাইয়া রছিল কপূর । 

এইবার দাদাকে রাখ গোবিন্দ ঠাকুর ॥ 

লাউসেন মালেতে পড়িল ধরাধরি । 

বিবাদে ঠেকিল যেন কুঞ্জর কেশরী ॥ 

হাতাহাতি করিয়া করিছে মালসাট। 

ফলঙ্গ মারিয়া দৌছে ছাড়ে সিংহনাদ ॥ 

ধরাধরি দুজনে মাথায় ঢুসাঢুসি। 

পায়ে পায়ে পাছাড়ি বাহুতে কষাকষি ॥ 



৮৪. 

ছুই জনে মহাযুদ্ধ অকালপ্রমাদ। 

পবন গরুড়ে ষেন হইল বিবাদ ॥ 
গজ কচ্ছপেতে যেন ঘোরতর রণ। 

সেইরূপ বিবাদ করিল ছুই জন ॥ 

রাম দশাননে যেন বাজিল হানাহানি । 

সেই মহাগ্রলয় সকল মুখে শুনি ॥ 
চাহিতে চাহিতে চক্ষে জলিছে চিকুর। 

কৃষ্ণের যুদ্ধেতে যেন সুগ্টিক চাপ র। 

মালক মারিয়া! রায় করে ঘোর রণ। 

বীরদাপে বস্থমতী কাপায় দুজন ॥ 

বয়স চায়াল সেনের টুটে গেল বল। 

মহাকোপে বুকে বসে বীর সারঙ্গধল॥ 

মটমটি শবদে ভাঙ্গষিল হাত পা। 

পাষাণ বুকে দিয়ে বলে সুখে নিদ্রা যা 

মালসাট মারে মঞ্প জিনিয়া সমর । 

ভোজনে বসিল গিয়! হবিষ অন্তর ॥ 

সেনের বিপত্তি দেখি কর্প,র পাতর। 

শিরে হাত দিয়! কাদে আকুল অন্তর ॥ 

অনাদ্যপদারবিন্দ ভরসা! কেবল। 

রামদান গায় গীত অনাদ্য-মঙ্গল। 

দেখিয়! সেনের ছুখে কাদয়ে কর্পুর। 

কি দশ! করিলে প্রভু অনাদ্য ঠাকুর ॥ 

তখন বলিলাম দাদ! চল পলাইয়া। 

উপাদ্র প্রভুর পদ একান্ত ভাবিয়া ॥ 

দক্ষিণ চরণ গেল আর ভানি হাত। 

বিপদের কালে দাদ! ডাক জগন্নাথ ॥ 

ভ্রৌপদীর লজ্জ। নিবারণ কৈল যে। 

মনে মনে ভাক দাদ] উদ্ধারিবে সে ॥ 

হিংসায় পৃতন! পাইল কৃষ্ণের শরীর । 
কামে গোপী পায় কৃষ্ণ ধর্শে যুধিষ্ঠির ॥ 
ভক্তিবলে নারদ পেয়েছে নারায়ণ। 

পুত্রভাবে যশোদা পেয়েছে সেই জন ॥ 

অনাদি-মঙ্গল 

এত যদি কর্পর উপায় বলে দিল। 

প্রতৃপদপন্থজ সেন ভাবিতে লাগিল ॥ 

জয় জয় পরমকারণ নারায়ণ । 

সঙ্কটে পড়েছি প্রভূ রাখ হে জীবন ॥ 

গে-ধন রাখিলে প্রভু গোবর্ধন ধরি। 

নুধস্থারে রক্ষা কৈলে তপ্ত তৈলে হরি ॥ 

পাগ্ডবে করিলে রক্ষা জৌয়ের আগুনে । 

কিন্করে কাতরে ডাকে রক্ষ নিজগুণে॥ 

শিলাপাটে সন্কটে জীবন বাহিরায়। 

পেবক ম্মরণ করে হও বরদায় ॥ 

এত বলি লাউনেন গোবিন্দ ধেয়ান। 

হেনকালে বৈকুঠে জানিল ভগবান ॥ 

ঠাকুর বলেন শুন বীর হনুমান । 

মন্লযুদ্ধে লাউসেন হারায় পরাণ ॥ 

গ! তুলিয়া যাও বাছা বীর হস্ুমান । 
তুমি গিয়৷ লাউসেনে কর পরিজ্রাণ॥ 

পাইয়া প্রভুর আজ্ঞ। পবননন্দন। 

সেনের নিকটে গিয়া! দিল দরশন ॥ 

দেখিলেন দেন রাজা বড় পরাজয়। 

জলন্ত অনল হইল পবনতনয় ॥ 

বুকের পাষাণথান হাতে করি পিল। 

যাও বলি দক্ষিণ সমুদ্রে ফেলে দিল ॥ 

ধুলা ঝাড়ি বীরবর সেনে নিল কোনে । 
লাউসেন পড়িল গুরুর পদতলে ॥ 

আশীর্বাদ করে গুরু যত আসে মনে। 

পরশিতে বল বাড়ে মল্লের নিধনে ॥ 

মোরে পাঠাইয়! দিল ভকতবৎসল। 

আমি দিলাম তোমার গায়ে বাইশ হাঁতীর বল॥ 

এই বাক্য বলিতে সেনের স্থম্দর হাত পা। 

স্থমের পর্বত জিনি লাউসেনের গা ॥ 

বিদায় হয়ে বৈকুঠে গেলেন হম্ুমান। 
লাউসেন রাজা কইল গৃহেতে পয়ান। 
পঞ্চ রমে ভোজনে বসেছে সাত মাল। 

সেন রাজা াড়াইল যেন যম কাল ॥ 



অনাদি-মঙ্গল ৮৫ 

সেন বলে মাল বেটা ভাত খাও তুমি। 

ধর্মের তপস্বী বেটা মরে গেলাম আমি ॥ 

গোউড় নগরে তোরা না ফিরিবি আর। 

ময়নাতে লাউসেন হয়েছে অবতার ॥ 

রুষিল সারজধল চঞ্চল মেদিনী। 

হেন কালে ছয় শিষ্য যোড় করে পাণি॥ 

তুমি গুরু আমর! শিষ্য জগতে বিদিত। 

তোমার ক্কপায় নাম পাইলাম ইন্ত্রজিত ॥ 

আমর! থাকিতে দেব তুমি কেন যাবে। 

ছেলে বেটার কাছে গিয়া বুথ! লজ্জ! পাবে॥ 

বড়! বলে বাপনব কোন কালকে আর। 

একবারে লাউসেনে মারহ আছাড় ॥ 

এত শুনি চারি মাল ধেয়ে যায় রণে। 

পতঙ্গপতন যেন যজ্ঞের আগ্চনে ॥ 

চারি দিকে বেড়ে কেহ না পারে ধরিতে। 

আকাশ অধিক উচু দেখে চারি ভিতে ॥ 
হেট মাথা করিতে পাতালে দেখে পা। 

স্থমেকু পর্বত জিনি লাউসেনের গা ॥ 

একবারে চারি মাঝ লীউসেনে তোলে । 

কলার কান্দি ধরিয়! যেমন বাছুর ঝোলে ॥ 

ত। দেখিয়! সেনরাজ। বিক্রমে বিশাল । 

কাকে তুলে চাপিয়া মারিল চারি মাল ॥ 

ছেড়্যা দিতে দূরে পড়ে খাইয়! কাছাড়। 
মাথার খুলি ভেঙ্গে গেল চূর্ণ হল হাড় 

আর দুই মাল তখন ধেয়ে আইল রণে। 

পায়ে ধরি ছুই জনে ঘুরায় গগনে । 
ঝলকে ঝলকে রক্ত উঠে মুখ বেয়ে। 
বালক মারিতে মল্ল পড়ে আছাড় খেয়ে ॥ 

হয় শিষ্য মরিল বুড়া রুধষিল আপনি। 

সেন বলে মল্প বীর তোরে ভাল জানি ॥ 

মোঁর হাতে আজি তোর অবশ্য মরণ। 

সংসার খুজিয়া দেখ প্রাণ বড় ধন ॥ 

মাল বলে বিনা যুদ্ধে ভঙ্গ নাঞ্ঞ দিব । 

আমি জানি তোর হাতে নিশ্চয় মরিব ॥ 

কিন্ত তোর যোগ্যতা জেনেছি পূর্বাপর ৷ 

নিশ্চয় আমার হাতে যাবি যম্ঘর ॥ 

এত বলি ধেয়ে ধায় বীর সারঈগধল। 

পদভবে মেদিনী করিছে টলমল ॥ 

ষোলসাঙ্গের পাষাণ নিল ধরি দুই করে। 

সামাল বলিয়৷ ফেলে সেনের উপরে ॥ 

লাউসেন প্রতি আছে দৈব অসুকূল। 

পাষাণ লুফিয়] নিল কদঘ্বের ফুল ॥ 

পুনরপি সেই পাষাণ নিল স্দাকর। 

লও বলি ফেলে দিল মালের উপর ॥ 

পর্বতসমান পাষাণ বাযুবেগে ধায়। 

সামালিতে নারে মালের পড়িল মাথায় ॥ 

তা দেখিয়া সেন রাজ! হরিষ অস্তর। 

পায়ে ধরি তুলে মারে শুন্টের উপর ॥ 
শৃন্যেতে তুলিয়া দিল গোটা চার পাক। 

চৈত্র মাসে ফিরে যেন কুমারের চাক ॥ 

রেয়েটি পাথরে রাজা মাবিল আছাড়। 
তেজিল জীবন মাল চূর্ণ হল হাড় ॥ 
মাল সারঙ্গধল যদি ত্যজিল জীবন। 

মুক্ত হয়ে চলে গেল বৈকুঠ ভুবন ॥ 

মাল টেনে ফেলে দিল কালিন্দীর জলে । 

মাল জিনি ছুই ভাই বসে তরুতলে ॥ 

সান কেলি তর্পণ কৈল কালিন্দীর জলে । 

রামকৃষ্ণ খেলে যেন যমুনার কুলে ॥ 

এইখানে মালবধ পাল! হল সায়। 

রামদাস গায় গীত গাওয়ায় কালু রায় ॥ 

ইতি অনাদি-মঙ্গল নামক মহাকাব্য মালবধ নামক নবম কাণ্ড ॥ 
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যার নামে অশেষ আপদ্ যায় দূর ॥ 

হরি বলি শুন ভাই শ্রীধর্মসঙ্গীত। 

শুনিলে আপদ্ খণ্ডে মানস সম্প্রীত ॥ 

কপূর বলেন ভাই বিলম্বে কাজ নাঞ্ঞ। 

এই দ্াপে দাদা হে গৌড়ে চল যাই ॥ 

বীর বধ করিম বাড়িল বীরপণ!। 

ইনামে আনিব রাজ্য দক্ষিণ ময়ন। ॥ 

মামা মেসো হয় অতি নিকট সম্বন্ধ | 

দরবারে গেলে বড় বাড়িবে আনন্দ ॥ 

মাম! সে দুরস্ত অতি কুটিল অতিশয়। 

অতেব ব্যক্ত বেশে যাইতে বাসি ভয় ॥ 

কাজ নাঞ্জি নফর লহ্করে সুবাহনে। 

গুপ্তবেশে অবশ্য যাইব গুধ গনে ॥ 

অধিক বিলম্বে আব নাঞ্জি প্রয়োজন। 

অতঃপর কর ভাই পণের আয়োজন ॥ 

সেন বলে জীয়ে থাক কর্পূর পাতর। 

তোমার ভরস| মনে করি নিরস্তর | 

শিরে বান্দে শিরবন্দ গায়ে পষ্টজোড়।। 

হাতে নিল মহাফলা অভয়ার খাড়া ॥ 

শ্রবণে কুগডল পরে তিমিরে করে আলা । 

ললাটে তিলক যেন নব শশিকলা ॥ 

গলাতে কনকহার হীরামণি তায়। 

বাহুমূলে বাভুবদ্ধ কত শোভ! পাঁয়॥ 

নানাবিধ অলঙ্কার বীরের সাজন। 

সংহতি কর্প র নিল কত প্রহ্রণ॥ 
পথের সম্বল বাদ্ধে মাণিক গণ্ড। দশ। 

অতঃপর কহে বীর হইয়া হরষ ॥ 

গোঁড় নগরে যদি যাঁব ছুই জনে। 
এ নব ভারতী যেন মাতা নাঞ্জি জানে ॥ 

কপ্পুর বলেন দাদা তু বড় অজ্ঞান। 
মায়ে না বলিলে নিশ্চয় হারাবে পরাণ ॥ 

মায়ের সমান গুরু নাহি ভ্রিভুবনে। 

ষোল তীর্থের ফল বলে পিতার চরণে ॥ 

মা বাপের চরণে বিদায় মেগে চল। 

তবে জানি ধশ্ম তব হবে পক্ষবল ॥ 

এত বলি বাপে গিয়া করিল প্রণাম । 

দশরথ দেখি যেন লক্ষণ শ্রীরাম ॥ 

করযোড়ে দুই ভাই বলিছে বচন। 

আজ্ঞা কর যাই ফ্োহে গৌড়ভবন ॥ 

কর্ণসেন বলে বাপু আমি নাঞ্ঞ জানি। 

তোদের বিদায় দিবে রঞ্জাবতী রাণী ॥ 

পুত্রের প্রতাপে বাড়ে পিতার গৌরব । 

গোবিন্দ হইতে যেন ননের ঠবভব ॥ 

যাইতে নাহিক মানা আসিবে তৎপর । 

রঞ্জাবতী রাণী শুনি কপালে হানে কর ॥ 

বাপধন বাছ। রে বালাই লয়ে মরি। 

বদনে বদন দিয়! বলেন সুন্দরী ॥ 

মোর বাক্য বাপধন শুন মন দিয়া । 

রাজার চাকর হবে মোর মাথা খেয়া ॥ 

রাজার চাকর হোখথা কি করিবে কাজ । 

তোমার বালাই লয়ে ধনে পড়, বাজ ॥ 

চক্ষের পলকে বাপ তিলে হই হারা। 
তোমার কারণে আছি পাগলিনী পার! ॥ 

তবে যদি একান্ত যাইবে দুরদেশ। 
অভাগী মায়ের কথ শুন সবিশেষ ॥ 



অনাদি-মঙ্গল ৮৭ 

দৈবজ্ঞ ডাঁকিয়৷ আগে যাল্রা কর স্থির । 

তবে ত হইবে বাছ! ঘরের বাহির ॥ 

এত বলি রঞ্জারাণী প্রবোধি নন্দনে। 

দৈবজ্ঞ ডাকিয়া আনি কহিল গোপনে ॥ 

কান্দিয়া কাতরে কত কয় পায় পড়ি। 

লাউসেন কর্পুর বাছা যায় বাড়ী ছাড়ি । 

বল্যা কয়্য। লাউসেনে ঘরে রাখ তুমি। 

যাহা চাহ তাহা দিয়া সম্তোধষিব আমি ॥ 

গ| তুলিল গ্রহবিপ্র কক্ষে লয়ে পুথি। 

দরবারগৃহে দ্বিজ চলিল ঝটিতি ॥ 

লাউসেন কর্পুর যথ! দোলুজ ছুয়া রে। 

গ্রহাচার্ষ্য উপনীত হইল তথাকারে ॥ 

পাজি হাতে করিয়া করিল আশীর্বাদ । 

অনুকুল সদাই হউক রাধানাথ ॥ 
পরিমাণ পবিত্র কেবল গঙ্গাজল। 

রূপে গুণে সাক্ষাতে করিতে পারি নল ॥ 

আজিকার সংবাদ রাঞ্। করি নিবেদন 

পঞ্জিকা ধরিয়া আজি করিনু গণন ॥ 

উত্তরমুখেতে যাত্রা, করিবে ছুটি ভাই । 

অমঙ্গল দেখিয়! এলাম ধাওাধাই ॥ 

নিশ্চয় যাইবে বটে গৌড় নগরী। 

বার বচ্ছর ষাত্র! নাঞ্ি দেখি বিচারি ॥ 

পঞ্ভীর গণন রাজা ঠেলা নাঞ্জি যাবে । 

ন| মান নিষেধ যদি বড় ছঃখ পাবে ॥ 

এত শুনি সেনরাজ! হেসে কয় কথা। 

বার বছরের খড়ি তুমি পাইলে কোথা ॥ 
স্চচ্ছরের খড়ি কেহ না পারে গুণিতে | 

বার বচ্ছর যাত্রা নাঞ্জ মানিব কিমতে ॥ 

গৌড় যেতে যাত্র! নাঞ্ি ঘ।দশ বচ্ছর | 

তোমারে বধিয়া যাত্র। দেড় প্রহর ভিতর ॥ 

এত বলি হাতে নিল চণ্তীর আতর। 

ভয় পেয়ে বিপ্র তথা কাপে থর থয়॥ 
অপরাধ ক্ষমা! কর শুন ম্হাশয়। 

মুনীনাঞ্চ মতিভ্রম পুরাণেতে কয় ॥ 

ভিখারীর অপরাধ একবার রাখ। 

দশক ভুলিয়া রাজ! পড়িল বিপাক ॥ 

এত বলি বিপ্র বহু স্ততিবাদ করে। 

কপ বিনয়ে বলে লাউসেনের তরে ॥ 

ব্রাঙ্গণের দোষ কিব। এনেছে জননী । 

বলিয়া দিয়াছে যাহা কহে সেই বাণী ॥ 

সর্ধবশাস্ত্রে বিজ্ঞ তুমি শুন তপোধন। 
অপরাধ এর কিবা না বধ ব্রাহ্মণ ॥ 

এত শুনি গ্রহবিপ্র গ! তুলে দীড়ায়। 

গায়ে হতে জামাজোড়। দিল যুবরায় ॥ 

কতবিধ বসন ভূষণ দিল দান । 

ভ্বিজ বলে হোকু সেন তোমার কল্যাণ ॥ 

পাজি হাতে পুনর্বার করিল গমন। 

শুভ তিথি শুভ লগ্ন কৈল তপোধন ॥ 

এখনি করহ যাত্রা কহিন্ন তোমারে । 

আপনি সারথি যার দেব গদাধরে ॥ 

শ্ীহরি বলিয়া রাজ! বাড়াইল পা। 

কাছাড় খাইয়া! পড়ে খোল! দাই মা॥ 
তুমি যাবে লাউসেন গৌড় মধুপুর । 
ঘরে রেখে যাবে আমার প্রাণের কপূর ॥ 

দিনে দশবার বাছা চিড়া মুড়ি খাও। 
তিলেক বিলম্ব হলে কাদিয়া বেড়াও ॥ 

লাউসেন বলে মাতা না মানিও ভয়। 

তোমার আশীষে হব সর্বস্তরে জয়। 

ক্ষুধা পেলে ক্পুরে যতনে খাওয়াইব | 

রাত্রি হলে বুকেতে করিয়া শোয়াইব | 

প্রবোধ হইয়া রপ্া করিল আশীর্বাদ । 

মাথ! খাও আমিবে হিয়া দিন সাত ॥ 

সংহতি সহায় সদ হবেন ধর্্মরায়। 

মামা মেসো দেখা কর্যা! আসিবে ত্বরায় ॥ 

এত বলি বেদ্ধে দিল গঙ্গাজল নাড়ু । 
শর্করা সন্দেশ আর পুরুটের গাড়, ॥ 

দুটি ভাই মিলনে থাকিবে এক ঠাঞ্জি। 

কর্পরের সঙ্গেতে বিরোধ করো নাঞ্িঃ ॥ 



৮৮ অনাদি-মঙ্গল 

কর্পুর পরাণ মোর লাউসেন তন । 

তোমরা কেবল জেন রাম আর কাছ ॥ 

কান্দিতে কান্দিতে মাতা দিলেন বিদ্ায়। 

গড় করি লাউমেন গোঁড় চলে যায় ॥ 
গৌড় করিল যাত্রা রঞ্জার নন্দন । 

শশিবিন্দূমুখ অরি করিল স্বরণ। 

লাউমেন বিদায় হইল উঠিল ঘোষণ!]। 
মাথায় হাত দিয়! কান্দে দক্ষিণ ময়না ॥ 

আট বর্ণ লোক কান্দে ঝুরয়ে নয়া । 

জয়পতি মণ্ডল কান্দে যতেক দেয়ান ॥ 

বুড়া রাজা কর্ণমেন ঢলিয়। পড়িল। 

দ্শরথ দশ যেন রাম বনে গেল ॥ 

গোবিন্দ মথুরা গেলা ছাড়িয়া গোকুল। 

বজের গোপগো পী যেন হইল আকুল ॥ 

রঞ্জাবতী রাণী কান্দে শূন্ত হল ধাম। 

কৌশল্যা কান্দেন যবে বনচারী রাম ॥ 

দেব ছিজ গুরুজন বন্দিয়া সকল। 

ধর্মের বন্দিল ছুটি চরণকমল ॥ 

লাউসেনের পাছু যায় অঙ্থজ কর্পুর। 

শ্রীরাম সংহতি যেন লক্ষ্মণ ঠাকুর ॥ 

পার হল কালিনী পছুমা দরশন। 

রাঙ্গামাটি ছাঁড়াইল দাখিল উচালন ॥ 

গুরুগতি চলে যায় গোপনীয় গনে । 

কঙ্জনা পিছনে রাখে এড়িকা বদ্ধমানে ॥ 

কত পথে সরিৎ সরণি হয়ে পার। 

প্রবেশে রজনীমুখ মঙ্গলা বাজার ॥ 
তামুলির ঘরে নিশি করিয়া যাপন। 

কৃতার্থ করিল তারে দিয়া আলিঙ্গন ॥ 

নান পৃজ1 সকল সারিয়| নিশিশেষে । 

কৌতুকে করিল যাত্রা গউড় উদ্দেশে ॥ 
কত দূর যেয়ে বলে লাউসেন রায়। 
দিশে নাঞ্ পাই কোন্ গ্রাম দেখ! যায় ॥ 
কোন্ পথে যাইলে গউড় যাব ত্বরা। 

কহিবে কর্পূর ষেন নহে দিশেহার1 ॥ 

কর্পর বলেন দাদ করি নিবেদন । 
পশ্চিম হইয়া গৌড় ছ মাসের গন | 

ছ দিনে উত্তরি যদ্দি এই পথে যাই । 

বিশেষ আছএ ভয় কহিতে ভরাই ॥ 

ইহ রাজ্য দেখা যায় জালিদ্ধা নগর। 
উদ্দেশে রাজার নাম বাঘ কামদল ॥ 

বাঘটা হইয়! রাজা ধরে দণ্ড-ছাতা। 

দশ মুখ হয়ত বাঘের কই কথা ॥ 

অতএব ওই পথে না বাব কখন । 

যাইলে এ পথে ভাই অবশ্ত মরণ ॥ 

সেন বলে দীর্ঘ পথে দেরী অতিশয়। 

শীত্রগতি চল যাঁই মামার আলয় ॥ 

বিলঘ্ে বিশেষ বাড়ে মায়ের বেদন। 

পথ পানে চেয়ে করে দিনের গণন ॥ 

কহ ভাই কপুর বাঘের বারতা শুনিব। 

যা হয় উচিত পরে তাহাই করিব ॥ 

হরিণ মহিষ বাঘ রাজার শিকার। 

বাঘটা কেমনে পাইল রাজ্য অধিকার ॥ 

কেব1 দিল রাজটীক। ছত্র সিংহাসন । 
কহিবে কপৃ'র ভাই এ কথা কেমন। 

কর্পুর বলেন দাদ] নিবেদন করি । 

বাঘট! হইল কিসে রাজ্য অধিকারী ॥ 

অমর নগরে রাজা নাম শচীকান্ত। 

মন দিয়! শুন দাদ! বাঘের বৃত্তান্ত ॥ 

একদিন অমরায় হল দেবঠাট | 

ইন্দরপুত্র কলাধর ওপারিল নাট ॥ 

আগু হয়ে বায়েন জরাপে দিল ঘা। 

নেটদের সভার ধরণে নয় গা ॥ 

ছুহাতে সোনার ঝাশী বিনোদ ছাওনি। 
গীত শুনি তুলিল সকল দেব মুনি ॥ 
শিব বলে কলাধর ভাল গায় গীত। 

দিব্য বেশডৃষা কত পড়ে চারি ভিত ॥ 

সকল দেবতা বসে নভার ভিতর। 

ভগবতী চেপে এল! বাঘের উপর ॥ 



অনাদি-মঙজল ৮৯ 

কৌতুকী হইল বড় বন্জার জননী। 
ভ।ল বলি বর দিতে চাহেন তখনি ॥ 

তা দেখিয়! কলাধর হেসে হেসে বলে। 

তোমার ঠাঞ্ি বর নিব এসে! সন্ধ্যাকালে ॥ 

ভাল বোল বলিলে তুমি যে স্থধামুখী। 
বাঘের উপর মেয়ে চাপে কু নাঞ্ি দেখে ॥ 

এত শুনি কোপে তাপে কাপেন ভগবতী | 

অভিশাপ দিল দেবী বুঝবি তার মতি ॥ 

বাঘ বাহন দেখিয়া হাসিলি কলাধর । 

তুই কেট। জন্ম লবি বাঘিনী উদর ॥ 
আমার যৌবন দেখি রমণে অভিলাষ । 

গরু মানুষ ধরে খাবি বনে করবি বাপ ॥ 

এত শুনি কলাধর বাশী ফেলাইয়া ৷ 

ভগবতীর পায়ে ধরে ধরণী লোটাইয়1 ॥ 

ক্ষম অপরাধ মাগো! ক্ষম অপরাধ। 

কৃপা করে দাও মোরে অভয় প্রসাদ ॥ 

কুবচন বদনে বলেছি বারে বার। 

তাহার উচিত সাজ! হইল আমার ॥ 

মন্দমতি মহামোহে" হয়েছি যে ভ্রান্ত । 

অতএব কৃপা করি কর ম! শাপান্ত ॥ 

দেবী বলে মিথ্যা নয় আমার বচন । 

বাঘকুলে হইবেক অবশ্য জনম | 

কলাধর বলে মা গো! বাঘ হব আমি। 

কত দিনে মুক্ত হব বলে যাও তুমি ॥ 

বাস্থলী বলেন যাবৎ নহে লাউসেন অবতার । 

তত কাল তোমার জঙ্গলে আধকার ॥ 

লাউসেন হবে এসে কপনন্বন | 

তার হাতে হইবেক তোমার মোচন ॥ 

এত বলি ভগবতী হইল অস্তপ্ধীন। 

সেই দৃণ্ডে কলাধর ত্যজিল পরাণ ॥ 
্পী নামে বাঘিনী জঙ্গলে বাস করে। 
পঞ্চ খতু অবতার সঞ্চম বাসরে ॥ 

বাঘ আর বাঘিনী স্থথে সঙ্গ যায়। 

কলাধর আসিয়া জন্ম নিল তায় ॥ 

প্রথম মাসেতে গর্ভ হইল বাঘিনী। 

গরু মানুষ ধরি ধরি থাইল আপনি ॥ 

অনাছাপদারাবন্দ ভরসা কেবল। 

রাম্দাম গায় গীত অনাগ্ভমঙগল ॥ 

প্রবদময় আসি হইল উপনীতা। 
জঙ্গলে পড়িয়া বাঘা খায় কষ্ট ব্যথা ॥ 

পায়ে টানাটানি করে কন বড় ঝোড়ে। 

পরিজ্ধাহি ডাক ছাড়ে তারাদীঘীর পাড়ে ॥ 

জবাচুর ক।র ভাঙ্গে যত বেণাবন। 

প্রসব হইল বাঘিনী অনেক যতন ॥ 

ভূমিষ্ঠ হইল যদি বাঘ কাঁমদল। 
পদভরে মেদিনী করিছে টলমল ॥ 

বাতাসে ফুলয়ে দেহ দশগুণ লেজ। 

অবনীতে পড়্য। ধরে এরাবত তেজ । 

জনমিয়া বাঘ বলে জননীর তরে। 

ক্ষধ। পাইল মাতা গো আহার দাও মোরে ॥ 

এত শুনি বাঘিনী বাছাকে নিল কৌকে। 

পয়োধরযুগল বাঘের দিল মুখে । 

বাঘ ভাবে দুপ্ধ খাব দিয়া গো চুমুক । 

মা পাছে মরিয়া যায় বিদ্রিয়া বুক ॥ 

গোটা চারি মৃহিৰ আন গোটা! চারি গাই। 

ছাগল গাড়োল আন পেট পুরে খাই ॥ 
এত শুনি বাঁঘিনী বাছাকে থুয়ে বনে। 
উপনীত হল গিয়। গৌড় যেইখানে ॥ 

ভৈরবী গঙ্গার ঘাটে বাঘিনী করে থানা । 

ব্লদ বেপারি যেতে রাজার আছে মানা ॥ 

গউড়ে হইল বড় বাঘের জঞ্জাল। 

আদ্বাম করিতে চলে যথা মৃহীপাল ॥ 

বাঘের উপরে সাজে সিপাই সর্দার । 

চারি দিকে সাজিল যতেক আসোআর ॥ 

স্থতজালে আখটি কাননে জাল এড়ে। 

চারি দিকে দিপাই সর্দার বন ঝাড়ে ॥ 



৯৩ অনাদি-মঙ্গল 

কর্ফল কে এড়াবে দৈবের ঘটন। 

জালে পড়ি বাঘিনী ত হারাল জীবন ॥ 

বাঘ কামদল হেখ! হইল নিদান। 

তিন দ্রিনের বাঘশিশ ক্ষুধায় অজ্ঞান ॥ 

বেণাবনে পড়ে বাঁধা ঘুমে অচেতন । 

অতঃপর শুন দাদা করি নিবেদন ॥ 

জালম্দা নগরে রাজা জল্লাদ শিখর। 

শিকার করিয়া ফিরে বনের ভিতর | 

ক্ষুধায় তৃষ্ণায় রাজার হৈল ক্ষীণ তন্ু। 

গগনে তখন বেল! দ্বিযামের ভানু ॥ 

হরি নামে নফরে রাজা কহেন ডাকিয়া । 

'ভারাদীঘী হতে জল ত্বরা আন গিয়া 

পাইয়া রাজার আজ্ঞ! করিল গমন | 

তারাদীঘীর ঘাটে গিয়া দিল দরশন ॥ 

জল ভরে নফর জলের সাড়া গুনে। 

বাঘ ভাবে জল বুবি খাইছে হরিণে ॥ 
উঠিয়া! বসিয়া বাঘ মুখ তুলে চাঁয়। 
দেখিল রাজার নফর জল লয়ে যায়। 

বাধ ভাবে এর সঙ্গে মায়া করে যাব। 

গোটা চারি হাঁতী ঘোড়া পেট পূরে খাব ॥ 
এইরূপে বাঘট! যুকতি করে মনে। 
ধূলায় ধূসর তম্থ পড়ে রহে গনে॥ 

অতি ক্ষীণতর তঙ্গ গুরুতর গা । 

হরিদাস ভাবে বুঝি নকুলের ছা ॥ 

কুড়াইয়৷ বাঁঘছান! বাদ্ধিল বসনে । 
পাস্তভাত খাব এরে পোড়ায়ে আগুনে ॥ 
বাঘ লয়ে চলে গেল রাজার নফর। 

মহারাজ! যথা আছে হাতীর উপর ॥ 
পান হেতু জল ঝারি লইল মহাভাগ। 
কাপড় চিরিয়া তখন বাহির হল বাঘ ॥ 
বাঘ দেখি হরধিত হইল রাজন । 
নফরে চাহিয়! কিছু বলেন বচন ॥ 
রাজা বলে বাধছানা ভূমি কোথা পেলে। 
পালন করিব এরে তুলে দেও কোলে । 

চঞ্চল নয়নে বাঘ চারি পানে চায়। 

কড়মড় করে দত্ত লাফ দিতে যায় ॥ 

তা দেখিয়া মহারাজ পুলক অন্তর । 

বাঘছানা তুলে নিল হাতীর উপর ॥ 

পীছে ফে পড়িবে প্রমধদ না ভঁবিল বস । 

আপনার অরি বাঘে আপনি নিয়ে যায়। 

সিপাই সর্দার গেল আপনার ঘরে। 

বাঘ লয়ে গেল রাজা মহাল ভিতরে ॥ 

সাত রাণী সহিত যেখানে চন্দ্রাবতী । 

বাঁঘ লয়ে উপনীত হল শীন্রগতি ॥ 

রাজ1 বলে চন্দ্রীবতী দেখ না আসিয়া । 

বিধাতা লিখেছে পুত্র তোমার লাগিয়া ॥ 

সাত রাণী বন্ধ্যা আছে কারে পুত্র নাঞি। 

আমার কপালে পুত্র দিয়েছে গোসাঞ্চি ॥ 

হরষিত সাত রাণী পুষে বাঘছান|। 
গলায় রতনহার কানে কাচা সোনা ॥ 

বাঘের গায়েতে দিল চন্দন হলুদ । 

রোজ করে দিল বাঘের ষোল গাভীর দুধ ॥ 

রাজরাণী বাঘছান! কৌতুকে নাচায় । 
সঙ্গে করি নফরে নগরেতে ফিরায় ॥ 

নগরিয়। শিশু সব নিয়ে খেলা করে। 

ভাবকি দেখায়ে বাঘ। যায় তাড়! করে ॥ 

তন ভন আমে যত মানুষের গন্ধ। 

বাঘ বলে এই বুঝি স্থধা মকরন্দ ॥ 

ক্ষীর খণ্ড টাপা চিনি আর নাহি থায়। 

ঘন ঘন বাঘা রাঁজরাণীর পানে চায় ॥ 

বাঘের সঙ্গেতে যায় বারটী নফর ! 

কেহ বা বাতাস করে ছু হাতে চামর ॥ 

একদিন গেল বাঁঘ দেখিতে বাজার । 

দশ জনে টানিয়া রাখিতে নারে আর ॥ 

তরজে গরজে বাঘ! কাপে থর থর । 

গোঁফগুল৷ উড়ে যেন পগাৰিয়া সর ॥ 

ঘোর ঘোর শবদে শার্দিল ছাড়ে ডাক। 

চৈত্র, মাসে বাজে যেন গণ্ডা দশ ঢাক ॥ 



দেখিয়া অনর্থ হল বাজার ভিতর! 

বাঘ লয়ে চলে গেল রাজার নফর ॥ 

ঝালে ঝোলে ভোজনে বসেছে মহারাজা । 

পরিপাটি বাঞ্জন খাসীর মাস ভাঙা ॥ 

হেনকাঁলে বাঁঘশিশু দেখিল সম্মুখে । 

বেট বল্গা। ভাঁজ। মাস তুলে দিল মুখে ॥ 

থাইয়! খাসীর মাংস লোভাইল বাঘ। 

রাঁজার ভাঙ্গিব ঘাড় মনে করে তাক॥ 

বিপদ বুঝিয়া রাজা ভাবিলেন চিতে। 

আছাড়িয়া বাঘটাকে ফেলে দশ হাতে ॥ 

ভর্জন গঞ্জনে বাঘ! কাপাইল ধরা । 

প্রথমে ধরিয়া খাইল খোপের পায়রা ॥ 

শোণিত লাগিল তে লোভাইল বাধ। 

দিনে দিনে সহরে বিষম হল লাগ । 

গোঠে ধরে গোধন যুবতি ধরে ঘাটে । 

রাজপথ সরানে মানুষ ধরে মাঠে ॥ 

জালন্দায় হৈল বড় বাঘের জগ্জাল। 

আদ্দাস করিতে চলে ষথা মহীপাল। 

কেহ বলে পুত্রশোকে না দেখি নয়নে। 

কেহ বলে বনিতা৷ ধরিয়া গেল বনে ॥ 

রাজা বলে বাঁপ সব নাঁঞ্ি কাদ আর । 

বাঘ বন্দী করিব জাত গড় রে কামার ॥ 

এত শুনি কামার হইল ফলবান। 

তখনি করিগ গিয়া জতার নির্মাণ ।॥ 

স্থম্দর গল্ডিল জাতা৷ গলাবন্ধ কল। 
অজ। মেষ রাখিয়া শিকায় রাখে জল ॥ 

লোভার্ত হইয়া বাঘা করিল আহার । 

দুয়ারে দারুণ খিল দিলেক কামার | 

শাস্তবুদ্ধির মহাফল জানে সর্বজন । 
অশাস্ত হইলে হয় দুঃখের ভাজন ॥ 

জাতায় ঠেকিয়া! গেল বাঘ কাঁমদল। 

বাইশাঙ্গে তুলে নিল গড়ের ভিতর ॥ 

ফাপুরিয়। পড়ে বাঘা রাগে অঙ্গ ফুলে। 

খাচার ভিতর বাঘ! দাদাড়িয়। বুলে ॥ 

অনাদি-মজল ৯১ 

রাঁজা বলে কাল হবে ভৈমী একাদশী । 

সারাদিন বাঘটাকে রাখ উপবাসী ॥ 
এই ব্রত করে যত সংসারের নর। 

টৈল'সেতে ব্রতধারী পার্বতী শঙ্কর ॥ 

একাদশী নিবড়িল হইল দ্বাদ্শী । 

পারণ! করিতে প্রভূ হল অভিলাষী ॥ 

শঙ্কর বলেন গৌরী শুন মন দিয়া । 
পরিপাটি রন্ধন সকাল কর গিয়া ॥ 

ক্রোধ প্রকাশিয়! দেবী কহেন শঙ্করে। 

রন্ধনের আয়োজন কিছু নাঞ্ড ঘরে ॥ 

সকলে তোমার কহে কুবের ভাণ্ডারী । 

তোমার এ সব মায়া বুঝিবাঁরে নারি ॥ 

শিব বলে কাল এনেছি সাত পুড়ে। ধান। 

দেবী বলে গণার ইন্টুর করিল জলপান ॥ 

শিব বলে ঝুলি আন ভিক্ষা হেতু যাব। 

হেনকালে কার বাড়ী কোথা গেলে পাঁব | 

শঙ্করী বলেন প্রতু আমি সঙ্গে যাব। 

কেমন মাগিবে ভিক্ষা শ্বচক্ষে দেখিব ॥ 

হর গৌরী করে &েহে বৃষে আরোহণ 

জালন্দা নগরে যাঁন রাম বিরচন ॥ 

দুর হতে দেখা যায় জালম্ধার শোভা । 

ইন্দ্রের অমর! যেন বকুলের আভা ॥ 

বার মান বহে তথা বসন্তের ধারা। 
শিব বলে হেদে গৌরী ইন্দ্রের অমর] ॥ 

বুষ লয়ে বান্ুলী রহিল তরুতলে। 

মন বুঝিবারে শিব চলে কুতৃহলে ॥ 
নাচিতে নাচিতে উড়ে বিভূতির গুড়া। 

কেহ বলে পাগল হয়েছে বুঝি বুড়া ॥ 
সঘন শিঙ্গার রব বাজিছে ডূম্থুর | 

রামকৃষ্ণ নারায়ণ গাচ্ছেন ঠাকুর ॥ 

নাঁচিতে নাচিতে হর করিল গমন। 

দক্ষিণ দুয়ারে গিয়! দিল দরশন ॥ 
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বেলা নাঞ্চি আকাশে দেয়ান ভেজে গেছে। 

সিংহ নামে ছুয়ারে ছুয়ারী বসে আছে ॥ 

ঠাকুর বলেন দ্বারি পায়ের ধূল! নে। 

পারণার ভিক্ষা কিছু মারে এনে দে 

কহিবে রাজার ঠাঞ্ছি গিয়। ত্বরা। করে। 

কাঁশীবাঁসী সন্ন্যাসী উপবাঙী তোমার ঘরে ॥ 

রাজার সঙ্গে দেখা করে করিব পারণা । 

শীঘ্রগামী কহ আসি রাজার বাসনা ॥ 

এত শুনি ছুয়ারী চরণে করে ভর। 

দুয়ারী চলিয়া গেল মাল ভিতর ॥ 

রাজী রাণী বসে খেলে পরম কৌতুকে । 
দুয়ারে দাগাল গিয়া! ছুটি হাত বুকে ॥ 

আমার বচন প্রত কর অবধান। 

দুয়ারে দাগ্ডায়ে এক যোগী মৃত্তিমান ॥ 

উপবাসী আছে সেহ চাহিছে পারণ!। 

ক্রোধ করি কহে রাজ! করিয়া ছলনা ॥ 

বল গিয়া ভিখারীরে রাজা নাঞ্জি ঘরে। 

নিতি কত ধন পাঁব ভগুদের তরে ॥ 

এত শুনি দুয়াবী ত করিল গমন। 

শুনাইল যোগিবরে রাজার বচন ॥ 

শিব বলে মোর কাঁছে ভাগ্ডালে হে তুমি 

অন্তরে রাজার ঠাট বুঝিয়াছি আমি ॥ 

রাজমদে দুর্বব স্তর বেড়েছে অহঙ্কার । 

অচিরাৎ পশু হতে যাবি ছারখার ॥ 

ক্রোধে কম্পবা'ন হর ৫হল বিকল। 

তরুতলে ঈশ্বরী হাসেন খল খল ॥ 

শঙ্কর বলেন দেবি চল ঘরে যাই। 

কেমনে যাইবে দিন বুঝি নাঞ্চি পাই ॥ 

দেবদেবী ছুই জনা করেন গমন । 

জাতার ভিতর বাঘ! জুড়িল ক্রন্দন ॥ 

অভয়ার রা! পদ ভাবিয়া অন্তরে । 

আপন দুঃখের কথা জানায় কাতরে | 

পশু হয়ে জন্মিয়ে আহার নাঞ্জি পাই । 

মনোছখে জঠর-অনলে পুড়ে যাই ॥ 

অভিশাপে অভাগারে পাঠালে অবনী । 

উদ্ধারের পথ মা তোর রাঙ্গা পা ছুখানি ॥ 

আপিলি যদ্দি মা কাছে উদ্ধারিয়ে নে। 

ভোলার ঘরণী হয়ে ভূলে থাকিস্নে ॥ 

অনাহারে পিঞ্জরে পরাণ বাহিরায়। 

বনের পশুকে জুড়া করুণার ছায়॥ 

এত শুনি শিব গিয়! ঘুচাল কুলুপ । 
দেখিতে দেখিতে বাঘ হইল বিরূপ ॥ 

বাহির হইল বাঘ নাহি ছিল সাড়া । 

স্বভাবদোষে শিবের বলদে করে তাড়া ॥ 

শিব বলে রক্ষা কর গণেশের মা। 

প্রায় বুঝি ধরে খায় শার্দলের ছ| ॥ 

এত শুনি বাস্থুলী ধাইল কোপানলে। 

বাঘের কোমরে পা দিলেন অবহেলে ॥ 

বা পায়ের ঘায়ে তার ভাঙ্গিল কাকালে। 

তদবধি বাতাসে বাঘের দেহ ছুলে ॥ 

কৈলাস নগরে শিব করিল পয়ান। 

বর দিয়ে ভগবতী হল অন্তদ্ধান ॥ 

অনাগ্যপদারবিন্দ শিরে কার ধ্যান। 

রামদাস গায় গীত শ্রধশ্মপুরাঁণ ॥ 

বাঘ বলে কালি গেছে ভৈমী একাদশী । 

পারণ] করিব আজি হৈল দ্বাদশী ॥ 

কায়স্থ কারকুন যথা করে লেখাপড়া। 

হেনকালে শার্দীল আপিয়ে দেয় তাড়া ॥ 
হাতিশালে হাতী খায় ঘোড়াশালে ঘোড়! 

ছুয়ারী খাইল সেক সৈয়দ জাঙ্গাড়া॥ 

বেট৷ বলে পুষেছিল চন্দ্রাবতী রাণী । 
বাঘের মুখেতে দেয় ক্ষীর সর ননী ॥ 

রাজপুরে রাণী খায় আর পরিজনে। 
দাসী চেড়ী বাদী সব গেল জলপানে ॥ 

প্রাণ লয়ে পলাইল জল্লালশিখর। 

বাঘেতে লুটিল রাজ্য জালন্দা নগর ॥ 
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মান্থুষের ঘাড়ে পড়ে বিদরিয়! তাল। লাফ দিয়ে কাম্দল পড়ে তার ঘাড়ে ॥ 

গরু নর ধরি করে বাঘ একগাল ॥ ঘাড় ভেঙ্গে রক্ত খায় দিয়ে চুমকুড়ি। 

বালক যুবতি খায় আর বুড়ী বুড়া । সত ফেলি তাতি বেটা যায় গুড়ি গুড়ি ॥ 

মাথায় কামড় মেরে করে যায় গুঁড়া ॥ লাফাইয়া ধরে বাঘা করিয়া গর্জন । 

বারুইকে ধরিয়া খায় পানের বরোজে। মিঞাদের মহলে গিয়৷ দিল দরশন ॥ 

পল্পবন মধ্যে যেন মত্ত করিরাজে ॥ বাঁঘকে দেখিয়া! বিবি ই উই বলে। 

চাষ! গোপ ধরি খায় কায়স্থ ঠাকুর । তোব] তোবা হাজি মিঞ। বাঘ পাছে গিলে ॥ 

বোল ফুরাইল যত ভূঙ্গ ও ময়ূর ॥ বাঘের তরাদে লুকায়ে রৈল বাঁধী 

পথিক হাটিলে ধরে কলু আর তেলী। বিবি সব লুকাইল কোণে হল গাদি ॥ 

তাড়াতাড়ি ফুলবনে ধরে খায় মালী॥ ইাপালে বাঁঘট। গিয়া ধরিল খোপায়। 

মাথায় কামড় মারে দেবী অনুকূল। হুতাশে একিদাহারা আরজে খোদায় ॥ 

সাজি হতে বাঘছ। মাথায় পরে ফুল ॥ গোধন মানব দেশে নাহি একজন। 

তেঁতুলে বাগদী মেটে মাজি অবসান । রাজপাটে বাঘ গিয়া বসিল তখন ॥ 

সবাকারে ধরি বাঘ! করিল জলপান ॥ বিশালার বরে বাঘা হইল দুরস্তু। 

প্রাণ লয়ে পলাইল যত ছিল আর। রাজ্য ধন অধিকার পাইল একান্ত ॥ 

যারে দেখে কাছে আগে ঘাড় ভাঙ্গে তার ॥ এ কথ! কর্পূর কয় লাউসেনের তরে । 

তথা হতে কামদল করিল গমন । এইরূপে রাঘ রাজা! জালন্দা নগরে ॥ 

তাতিপাড়ায় গিয়া বাঘা দিল দরশন ॥ এইখানে বাঘজন্মপালা হল সায়। 

তাতি ভায়া তাত্ বুনে ঘন মাথা নাড়ে। অনাছ্যম্ক্গল*কবি রামদাস গায় ॥ 

ইতি বাঘজন্মপাল! নামে দশন কাণ্ড সমাপ্ু। 

একাদশ কাণ্ড 

বাঘশ্বধ পালা 

ধর্মপদে রাখ মতি ধন্ম বলীয়ান। কর্পুর বলেন শুন লাউসেন ভাই। 

ধ্মবলে ভাসে শিলা প্রহলাদ প্রমাণ ॥ এ পথ ছাড়িয়া নয় অন্য পথে যাই ॥ 

হরি হরি বল রে ভাই বৃথা জন্ম গেল। এ পথে বিরোধ হবে আমি ভাল জানি। 

ভ্রমে মায়াফাঁস জীব গলেতে বাদ্ধিল ॥ অন্ত পথে চল যাই ময়নার গুণমণি ॥ 

কি কর্ম করিলে ভাই ভবেতে আনিয়া! । সেন বলে ওরে কপূর মন কথা নাঞ্চি। 

হরিপদে রাখ মতি নামেতে মজিয়া ॥ মনে মনে জপ ধর্ম অনাগ্ গোসাঞ্ ॥ 

যে নামেতে চতুর্বগগ অনায়াসে মিলে । বাঘ দেখে তরাসে পলায়ে যদি যাব। 

ভবসিন্কু তরে জীব যায় অবহেলে ॥ মহারাজা জিজ্ঞাসিলে কি বোল বলিব ॥ 
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মহাপাত্র মহাশয় করিবে ঘোষণা । 

জালন্দায় বাঘের ভয়ে পালাল ভাগিনা ॥ 

অত এব বাঘ দেখে ষেতে চাই ভাই। 

মূনকথা নাই রে কর্পুর ছোট ভাই। 
বলিতে কহিতে ফ&্োহে করিল গমন । 

পালিতে পিতার সত্য রাম যেন বন ॥ 

কত দূরে ক্র চঞ্চল হয়ে গনে। 
তরাসে আছাড় খেয়ে পড়ে মাঝখানে ॥ 

কাছাড় খাইয়। বাল! ডাঁকে পরিত্রাই | 

বাধ গিলে রাখ মোরে লাউসেন ভাই ॥ 

কর্পুরের বচনে সেন বাঘ বুলে খু'্জে। 

নকুলের ছা এক দেখে পড়ে আছে ॥ 

প্রাণ হল চঞ্চল চরণ নাঞ্ি চলে । 

বক উড়্যা যায় ঘি তারে বাঘ বলে ॥ 

শুকাইয়া গেল বুক চলিতে না পারি । 
ফিরে ঘরে যাই চল প্রাণ বড় কড়ি॥ 
কপূর বলেন শুন লাউসেন ভাই। 
সত্য কর আগে তবে তোমার সঙ্গে যাই ॥ 
যখন যাইবে তুমি শা্দ,লের কাছে। 
পরম যতন করে রেখে যাবে গাছে ॥ 

এই সত্য কর দা'দ। তবে সঙ্গে যাই। 

নতুবা কহিলাম তোমায় কে কাহার ভাই । 
এত শুনি সেনরায় আনন্দিত হইল । 

পূর্ববমূখ হইয়া! রাজা সত্যে দাণ্ডাইল ॥ 

সত্য সন্য ব্রহ্ম সত্য যদি করি আন। 

এই সত্য লজ্ঘাইলে নরকে পয়ান ॥ 
বন্থমতী শস্য হরে কপিলা হরে ক্ষীর। 
ব্রাহ্মণেতে বেদ হবে ইন্দ্র হরে নীর ॥ 
এই সভ্য লঙ্ঘি যদি এড়াইয়া যাই । 

খড়োতে কাটিয়া গাভী গঙ্গাতে ভাসাই ॥ 

সত্যবন্দী হইল ময়নার তপোধন । 

হেনকালে কর্পুর করিছে নিবেদন ॥ 

কর্পুর বলেন এখন গাছে রাখ ভাই । 

সেন বলেন না ভাই কতক দূর যাই ॥ 

এত শুনি পথে বসে কপূর পাতর। 

সেন যত ডাকে তারে না দেই উত্তর ॥ 

তা! দেখিয়। সেনরাজ। বড় ছুংখ পাইয়া । 

সম্মুখে শানসলী বৃক্ষ দিল দেখাইয়া ॥ 
উঠিতে শিমুল গাছে ছড়ে যায় বুকে। 
কান্দিয়। কপূর কহে দাদার সম্মুখে ॥ 

একে সে শ্রিমুলর্কাটা! করাতের ধাঁর। 

কপ্পুরের বুক চিরে হইল ছারখার ॥ 
কপুরের বুকে বয় রধিরের ধার। 

ওড়মাল! কেবলি গাথিল মালাকার ॥ 

হেটমাথা হইয়া বৈসে কপ পাতর। 
কহিবারে লাগিল দাদার বরাবর ॥ 

এইমাত্র সত্য কর্য! পাঁপরিলে তুমি । 
মহাভারতের কথা সব জানি আমি ॥ 

পঞ্চ ভাই কাননে গেলেন যুধিষ্ঠির | 

সরোবরে অজ্জুন আনিতে গেল নীর ॥ 

এক দণ্ড বিলম্ব দেখিয়া সরোবরে । 

ভীমকে পাঠায়ে দিল গদা যার করে ॥ 

তাঁরপর যুধিষ্ঠির গেলেন আপুনি । 

নিধন্ে পুরুষে প্রাণ দিল মহামুনি ॥ 

জলপাঁন হেতু মুনি পাইল চেতন। 
সেই কালে বলে গেছে ব্যাসের বচন ॥ 

বড় সহোদর হয় পিতার সমান। 

পুত্রভাবে অন্থুজ পালেন অভিরাম ॥ 

পালিতে পিতার সত্য রাম গেল বন। 

পাগুবের বনবাস তার নিদর্শন ॥ 

বিভীষণ সত্যে বন্দী রাবণের অরি। 

সত্য পালে দাতা কর্ণ পুত্রবধ করি ॥ 

হরিশ্চন্্র হইল কেন ব্রাহ্মণের দাস। 
সত্য না পালিলে দাদ। হয় সর্বনাশ ॥ 

হেন সত্য লঙ্ঘে দাদা বড় ছুঃখ মনে । 

কলিযুগ প্রলয় হইল এত দ্রিনে ॥ 

গাছে তুলে রাখিবে যে কয়েছিলে পথে। 

সেন বলে এস ভাই উঠ €মার কান্ধে॥ 
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ওই ষে কদদ্বগাঁছ সহজে সরল। 

ডালপাল! চারি দিগে তিমির প্রবল | 

পরিসর গাছেতে তোমারে তুলে রাখি । 

সত্যে পার হইলাম ধর্ম তৃমি সাক্ষী ॥ 
কর্পুর বলেন দাঁদা এ কথা কেমন । 

ডাল ভেঙ্গে ঠেকা যায় রাখ না তেমন ॥ 

কাকুতি মিনতি দাঁদ1 পায়ে করি গড় | 

গাছের সহিত বাঁধ বুকেতে কাপড় ॥ 

বাঘ দেখ্যা তরাসে তলায় পাছে পড়ি। 

শার্দুল আপিয়া পাছে করে তাড়াতাড়ি ॥ 

ডাল ভাঙ্গি ঢাকা দিয়া রাখ চারি পানে। 

কর্পু র বলেন যেন বাঘ নাহি জানে ॥ 

এত শুনি হাসেন ময়নার তপোধন। 

কর্পগুর সহিত বান্ধে বুকেতে বসন॥ 

আপনার খসায় যতেক আভরণ। 

জামা জৌড়া খসাইল বসন ভূষণ ॥ 
বাঘ হত্যাকালে চাই সিংহের হাপাল। 
গায়ে জাম! উলিয়! পরিল মুগছাল | 

সেন বলে কর্পুর ভাই গাছে থাক তুমি। 
এই দণ্ডে বাঘটাকে দেখে আমি আমি॥ 

কপূর বলেন দাদ] পাচ দণ্ড রব। 
ছয় দণ্ড দেখিলে বাড়ীকে চলে যাব ॥ 

মায়ে গিয়া কহিব তোমার সমাচার । 

জালন্ধায় বাঘে খেলে লাউসেন তোমার ॥ 

সেন বলে হকু ভাই মোরে বাঘ খেলে । 

তিন মাসের পথ তুমি ময়নাকে গেলে । 
এত বলি প্রবেশিল বনের ভিতর। 

তাড়কা বধিতে যেন যায় রঘুবর ॥ 
রঘুনাথ গেল পঞ্চ বৎসরের কালে । 

তাড়কা বধিল রাম রামায়ণে বলে ॥ 

একে একে খুজে দেখে লতা আর পাতা। 
ঝোড়ে বাড়ি মেরে বলে বাঘ বেট! কোথ৷ ॥ 

একে একে খুঁজিল লোকের ঘ্বর বাড়ী । 
দক্ষিণে দিলেন দেখ! কলাবন ঝাড়ি ॥ 

দুইটি দেউলে দেখে মাণিক গোপাল । 

এমন দেশেতে বাঘা করে ঠাকুরাল॥ 

মদনগোপাল আর দেবী দশতুজা। 

বিংশতি বৎসর আছে নাঁঞ্ি হল পুজা ॥ 

হেন স্থানে বাঘ নাঞ্চি দেখি স্দাগর। 

পুনরপি গেল গড়খানার ভিতর ॥ 

আশী হাত পরিসর আছে গড়খানা। 

সেইখানে বাঘট! সদাই করে থানা ॥ 

রাত্রের ভিতরে বাঘ ব'র ক্রোশ যায়। 

এত দূর লক্ষিয়া আহার নাঞ্ঞ পায় ॥ 

যেই দিন বাঘটা আহার ন| পায়। 

মড়া মনুষ্যের হাড় পড়িয়। চিবায় ॥ 

অনাগ্য-পদারবিন্দ মধুলুব্ধমতি । 

রামদাস বিরচিল মধুর ভারতী ॥ 

মড়া মানুষের হাড় পড়ে পর্বতগ্রমাণ। 

লক্ষ চিহ্ন পড়ে আছে বজ্জ্য সমান ॥ 

হেন স্থানে বাঘ নাঞ্ি দেখি সদাগর। 

পুনরপি গেল রাজপাটের উপর ॥ 

রাজপাট উড়ে গেছে শিমুলের তৃল1। 
পরশপাথর পড়্য গায় মেখে ধুলা ॥ 

পোঁষা পক্ষী খেয়েছে পড়ে আছে খাচা। 

সোন। বূপ। মণি কত পরশ হীরা কাচা ॥ 

হেন স্থানে বাঘ নাঞ্জি দেখি সাগর | 

কাছাড়িয়া ফেলিল তূমেতে গাণ্ডি শর ॥ 

গগনে হইয়া গেল দেড় প্রহর বেলা । 

জল বিনা সেনরাজার শুকাইল গল] ॥ 

সেন বলে ৰনের ভিতরে ছুঃখ পাই । 

যমুনা দীঘীর ঘাটে জল গিয়া থাই ॥ 

এত বলি সেনরাজা করিল গমন। 

যমুনা দীঘীর ঘাটে দিল দরশন ॥ 

দেখিল দীঘীর জলে ফুটেছে কমল। 

ফুল দেখ্যা মনে হৈল ভকতবৎসল ॥ 
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এই ফুল লইয়! ধর্মের পুজা দিব! 
এইথানে অবশ্ঠ বাঘের দেখ! পাব ॥ 

বলিতে কহিতে মেনের বাড়িল আনন্দ। 

ঘাটে রাখে হেত্যার যতেক কোমরবন্দ ॥ 

তিন ডুব দিতে রাজার অঙ্গ হৈল জ্যোতি। 
অর্থ্যদানে পুজেন ঠাকুর যুগপতি ॥ 

দীনবন্ধু দীনের দয়াল ভগবান । 
বিপত্তে পড়িয়া করি তোমার ধেয়ান ॥ 

তুমি না রাখিলে প্রভূ কে রাখিবে আর। 

ভবসিন্ধু তারিতে তরণী তৃমি সার ॥ 

এত বলি সেনরাজ্জ গোবিন্দ ধেগান | 

হেন কালে বৈকু্ঠে জানিল ভগবান ॥ 

ভক্তের কাতর বাক্য শুনিল ধশ্মরায়। 

ভার্জল বাঘের নিদ্রা চারি পানে চায় ॥ 

নিদ্রাভঙ্গ হেল বাঘ ঘন ছাড়ে হাই। 

মনে করে কেমন মনুষ্যগন্ধ পাই ॥ 

জল খেতে কামদল করিল গমন। 

পাথরে বমিল নখ চলিতে চরণ ॥ 

চলে যেতে হাঁত পা ডাকে মট্মটি : 

হাতে পায় নখ যেন মত্গ্ুকাটা বটি ॥ 

চলে যেতে গাছ পাথর পায় করে গুড়া । 

দারুণ বাঘের মাতা যেন বিষ পড়া ॥ 

কামদল চুমুক ভেজায় গিয়া জলে । 

দেবগঞ্জ যেমন সাগরে জল তুলে ॥ 

জল খেতে ঘাড়িলি দ্িলেক গোটা দুই । 

পাড়ে মৎস্য পড়িল চিতল বাট! রুই ॥ 

জিহবা বাড়াইয়! বাঘ করে জলপান । 

জিবটা ফিরায় ঘন যেন খড়গথান ॥ 

উত্তর ঘাটেতে বসি বাঘ জল খায়। 

দক্ষিণ ঘাটেতে দেখে লাউসেন রায় ॥ 

এতক্ষণে ঘুচিল মনের ধুক্ধুকি। 

ধনুক ধরিতে আসে লাউসেন ধান্ুকী ॥ 

হেনকালে কামদল হুইল বিদায়। 

দারুণ গহন বনে পড়িয়া! ঘুমায় ॥ 

চলে যেতে ধুলায় পড়েছে টস। জল । 
সেই পথে চঙ্জিল ময়নার বীরবল ॥ 

কত দুরে গিয়া রাজা হারাইল দিশে। 
তরুলতা ফুলেছে অনেক উলু কেশে। 

উর্ধ হয়ে বীরবর চৌদিকে নেহালে। 
মনে করে কেন রে বকুল কেন হেলে ॥ 

বাও নাঞ্চি বাতাস নাঞ্ তরু কেন হেলে । 

কিছু নয় বাঁঘ বেট! এই তরুতলে ॥ 

নিদারুণ নিশ্বাসে দারুণ বহিষ্ছে ঝড়। 

তার পাকে তরুলতা করে মড় মড়॥ 

চিত্তিয়া মানস পদ্দে প্রভু নারায়ণ । 

বাঘের সম্মুখে সেন দিল দরশন 

বাঘট! পড়িয়া আছে পর্বত সমান । 

মাথায় ঠেকেছে লেজ উভ ছুই কান । 

বাঘ দেখে উড়ে গেল গায়ের রকত। 

কেবা আছে শার্দুল সম্মুখে বয় পথ। 

সেন বলে এখন উপায় করি কি। 

যেকরে গোবিন্দ একে এক চোট দি॥ 

এত বলে হাতে লইল চণ্তীর আতর । 

তার পর মনেতে ভাবিল কীরবর | 

নিদ্রাগত জনে নাই করিতে হেত্যার। 

অশ্বথাঁমা বধে দেখ পাগ্ুবকুমার । 

পাইল বিশেষ দাগা অজ্জনের কাছে। 

বিশেষ কাহিনী দেখ পুরাণেতে আছে ॥ 

অপরঞ্ রণসঙ্গে যে হয় কাঁতর। 

হেত্যার করিতে নাঞ্ তাহার উপর ॥ 

যুবতি নারীকে হাত যেই পাপী তুলে। 

পঞ্চম পাতকী সেই বিশ্বামিত্র বলে। 

গোমাংস ভক্ষণ করে হইয়। গিধিনি | 

গয়ায় উদ্ধার নাঞ্ি যমুন! ভ্রিবেণী ॥ 

বিচক্ষণ গণিল ময়নার যুবরায়। 

নেজ ধর্য। কামদল বাঘকে চিয়ায় ॥ 

নেজে ধর্য। ঘুরায় চাঁপিয়ে ধরে নাক। 

চৈত্র মাসে ফিরে যেন কুমারের চাক ॥ 
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তবু নিদ্র। নাঞ্জি ভাঙ্গে এত অপমানে । 

উঠ উঠ কামদল ভাকে কানে কানে ॥ 

সেন বলে সাক্ষী থাক অনাদ্য গোপাঞ্িঃ। 
চাপড়ে চিয়াব পণ্ড মোর দোষ নাঞ্ি ॥ 

চাপড়ের ঘায় ধদি পণ্ড বেটা মরে । 

এই হত্যা! লাগিবে গিয়া ধর্মের উপরে ॥ 

তিন বার অনাগ্ভচরণে করে গড়। 

উঠ বল্য! হেনে দ্রিল চিয়ান চাপড় ॥ 

চাঁপড় খাইয়1 বাঘ কাপে থর থর। 

সেন বলে বাঘ বেটা গেল যমঘর ॥ 

চাঁপড় খাইয়৷ বাঁঘ জলে কোপানলে। 

ক্রোধভরে পড়ে এসে লাউসেনের ঢালে ॥ 

কামড় মারিতে ঢালে নিবারিল মন। 

ঢালের উপরে দেখে বিচিত্র লিখন ॥ 

পরিপাটি মৃত্তিমন্ত কৃষ্ণ অবতার । 

বাঘের লোচনে বহে জাহ্বীর ধার ॥ 

মাথা নাড়ে কথা কয় মানুষের পারা । 

দেবতা গন্ধর্ধব যক্ষ কিন্নর কিন্নরা ॥ 

মায়। কর্যা আপিল,কে ঠিক ছপুর বেলা। 
বদনে তুলিয়া দিব যেন চাপা কলা ॥ 

সেন বলে দূর বেট। আরণ্য বেরাল। 

রাজার সম্মুখে তোর এত ঠাকুরাল ॥ 

আমি কেজানাই শুন পরিচয় দি। 

জানিবে আমার মাতা বেণুরায়ের ঝি ॥ 

কর্ণসেনের বেটা! আমি কনকসেনের নাতি। 

আমার মায়ের নাম রাণী রঞ্জাবতী ॥ 

মহাপাত্র মামা হল মেসো গৌড়েশ্বর ৷ 
লাউমেন কর্পর মোরা ছই সহোদর ॥ 
অন্ত জন ভেটে তোরে প্রাণ আপনার। 
আমি ভূপে দিব ডালি লেজ কান তোমার ॥ 

বাঘ বলে সেনরাজ1 তোর বিগ্যা কি। 

আটকুড়ি হবে বুঝি বেণুরায়ের ঝি ॥ 

যে কাজে এসেছ বাছা সেই কাজে যাও। 
হাঁপুতির বাছা! কেন পরাণ হারাও ॥ 

৯3০ 

তোর মাম! মাহুদিয়া বড় ছুষ্টমতি। 

অপবাদ তুলে দিল বন্ধ্যা রঞাবতী ॥ 
পুত্র কাম্য কর্যা রঞ্জ। শালে ঢালে গা । - 

রূপী ন'মে বাঘিনী আমার ছিল মা । 

পূর্ববকথা মনে হল তেই তোরে কই। 

আমরা পশুর জাতি বড় খল হই ॥ 

পূর্বপরিচয়কথ!] কহে কামদল। 

রামদাস বিরচিল অনাগ্যমঙ্গল ॥ 

কহে কামদল তুই মহাবল 

কি দেখাস্ ধনু তীর। 

বান্ুকি বরুণ ছেড়ে দেয় গন 

তুই কোন্ ছার বীর। 
হাদে রে বালক ভালা প্রাণে সক 

কি দেখাস্ খাঁড়া ঢাল। 

আমার বিক্রম জানে কাল যম 

আর অষ্ট লোকপাল ॥ 

হরি হর বিধি চন্দ্র সু্ধ্য আর্ি 

তারে শঙ্কা নাঞ্জি করি । 

আমে মুগগণ করি রক্তপান 

মনাসিব উদর পুরি ॥ 

জাল্লাল শিখর রাজ্যের ঈশ্বর 

টৈশ্যবংশে ছিল রাজা । 

স্থমৃতি সুন্দর সত্যে যুধিষ্ঠির 

পৃত্র সম পালে প্রজা ॥ 

রাজার বুবতি নামে চন্দ্রাবতী 
আমারে পালিয়াছিল। 

( রাণী ) মাখাত হলুদ ষোল গেয়ের ছুধ 
রাজা রোজ করে দ্িল॥ 

বিভূতি ভূষণ অঙ্গেতে লেপন 

পালক্কে ঢালিতাম গা । 

বারটি নফর সঙ্গেতে আমার 

করিত চামরে বা॥ 
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রাজার যুবতি নামে চন্রাবতী 

আমারে পালিয়াছিল। 

মানুষের গন্ধ পণগ্ডর আনন্দ 

তার ঘাড় ভেঙ্গে খাইল ॥ 

রাণী মরে গেল রাঁজা ভয় পাইল 

দেশ দেশাস্তরে গেল। 

আপিয়ে ভবানী গণেশ-জননী 

মোরে রাজ! কর্যা থুইল ॥ 
মানব গোধন করেছি ভক্ষণ 

আর যত হাতী ঘোড়া। 

বিংশতি বাজার করেছি সংহার 

আন বিশাশয় পাড়া ॥ 

(তোর ) মাম! মাহুদিয়ে লস্কর লইয়ে 

প্রবণ লয়ে গেল গৌড়ে। 

দিম্ু এক তাড়া খেল হাতী ঘোড়৷ 

মন্দার জিনেছে হাড়ে ॥ 

তোমাকে দেখিয়া কিছু হল দয়। 
তুই নববালা শিশু । 

তোরে যদি থাই শুন সেন ভাই 
পেট না ভরিবে কিছু ॥ 

শার্দুল বচন শুনি তপোধন 
থল থল সেন হাসে। 

অনার্দি-চরণ লইয়া শরণ 
গাইল রামের দাসে । 

শার্দী,ল-বচন শুনি তপোধন 
ধন্কে জুড়িল বাধ। 

করি বীরদাপ হাতে কাল চাঁপ 
ঘন ঘন ভাকে হান ॥ 

খুব চোক শর বিদ্বে বীরবর 
বাঘটা লুফিয়ে লেই। 

হু হাতে ধরিয়ে দস্তেতে ভাঙ্গিয়ে 
দুরেতে ফেলিয়ে দেই । 

অনাদি-মঙ্গল 

অতি স্ভীষণ তঙ্জন গঞ্জন 
বাণ যত অঙ্গে বাজে। 

রক্ত জর জর 

ঘন ঘন বাঘ গাজে॥ 

দত্ত কড়মড় নিশ্বাস বহে ঝড় 

গ্রলয় বাঘের ডাক। 

ঈ ঝা ৬ 

জলস্ত দেউটি জলে ছুটি আখি 

সারি সারি দস্তগুল!। 

যেমন কষাণ 

মকরে বেচিছে মুলা ॥ 

দস্ত ঝন ঝন 

সেনেরে ঝাপিতে যায়। 

শার্দিল বিষম যেন কাল যম 

সিংহ মুগে যেন ধাঁয়। 

তুলিয়া করুণ! করিয়া 

সেনেরে ঝাপিল আনি। 

বুঝ্য। বীরবর ফেল্য। ধন্থঃশর 

ভুজেতে ধরিল অসি॥ 

ধর্য। খাড়া ফল। _ ভাবিয়া বিশাল 

বাঘেরে হাঁনিল চোট। 

হইল দুই ভাগ মরে গেল বাঘ 

রুধিরে ধরণী লোট ॥ 

হয়ে দুই ভাগ 

রকতে ধরণী ভাসে । 
রঘুর নন্দন 

গাইল রামের দাসে॥ 

ফুলে কলেবর 

করিয়া যতন 

শব ঠন ঠন 

হু হাত 

লোটাইল বাঘ 

গীত বিরচন 

মরা বাঘ ভূমে গড়্যা ধুলায় লোটায়। 

কাটা মুড ভবানী ভবানী গীত গায় ॥ 

জয় দুর্গা বাসলি রহ্কিণি রণম]]। 

মরণ সময়ে এসে দে গো পদছ] ॥ 

ভগবতী কৈলাসে জানিল হেন কালে। 

ভক্তেরে রক্ষিতে মাতা আইগা রণস্থলে ॥ 
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দেখিল বাঘের!মাঁথা পড়েছে ধূলায়। 

বেটা বজি ভগবতী কোলে নিল তাঁয়। 

কাঁট। মুণ্ড জুড়ে দিল স্বান্ধের উপর। 

ভবানী বলেন বাছা মেগে নে রে বর ॥ 

বাঘ বলে ভবের আরাধ্যা ভগবতী। 

তোমার রাঙ্গা পায় যেন রহে মোর মতি ॥ 

দয় করে এই বর দেহ মহামাই । 

লোহার হেত্যারে যেন মরে নাঞ্চি যাই ॥ 

যত বার কার্টিবে ময়নার সদাগর। 

কাট] মাথা জোড়। লাগিবে স্বন্ধের উপর ॥ 

ভবানী বলেন আমি দিলাম এই বর। 

শেষ কাল হলে যেও বৈকুণ্ নগর। 

বর দিয়ে কৈলাসে গেলেন দশভূজ]। 

বাঘ বলে কোথ! গেলে লাউসেন রাজা ॥ 

মনে কর আমি পারা গেনু যম্ঘর। 

তোমারে বধিয়ে আজি ভরিব উদর ॥ 

ভাইএর উদ্মেশে রাজ! লাউসেন যাঁয়। 

পথ আগুলিয়ে বাঘা গরাঁসিতে চায় ॥ 

বাঘ বলে ওরে বেটা বেচে যাবি কোথা। 

এই ত কামড় মের্য। ভেঙ্গে থাই মাথ| ॥ 

নখে ছিড়ে খাব তোর বুকের কলিজে। 

সরোবরে তুলে যেন কেহ সরসিজে ॥ 

মাথার মগজ খাব আর খাব মাস। 

ছেলে যেন জ্যৈষ্ঠ মাসে খায় তালশশাস। 

সেন বলে ছুষ্ট পশু এত অহঙ্কার । 

অবিলম্বে এখনি যাইবে ছারেখার ॥ 

অতিদর্পে হত হল লঙ্কার রাবণ। 

হিরণ্যকশিপু মৈল রাজা দুর্ষ্যোধন ॥ 

অপরঞ্চ কংসাস্থর কি দশা তাহার । 

এখনি আমার হাতে ষাবে যমদ্বার ॥ 

পলাইয়! যা রে বেটা হিমালয় গিরি । 
যেথায় বিরাজ করে শঙ্কর গৌরী ॥ 

ফল মূল খাইবি খাইবি গঙ্গাজল। 
হরিণী মহিষ পাবি আহার সকল। 

বাঘ বলে হিমালয়গিরি পাছু যাঁব। 

আগে তোর বুকের কলিজেখান! খাব ॥ 

এত শুন্যা। লীউসেন ধন্থুকে জুড়ে তীর। 
বাঘের স্মুখে যুঝে লাউসেন বীর ॥ 

শরগুলি চিয়াড় পাটল চন্দ্রবাণ। 

দাতে ভেঙ্গে বাঘটা ফেলিছে ঝনঝান ॥ 

তরজে গরজে বাঘা কাপে থর থব। 

গৌঁফগুলা উড়ে জেন পগারিআ শর ॥ 

ঘোর ঘোর শবদে শার্দল ছাড়ে ডাক। 

চৈত্র মাসে বাঙ্জে ধেন গণ্ডা দশ ঢাক ॥ 

অনাগ্যপদারবিন্দ ভরম৷ কেবল। 

রাম্দাস বিরচিল অনাগ্যমঙগল ॥ 

ত। দেখিয়া কুপিল ময়নার তপোধন। 

বাঘের উপরে এড়ে কত প্রহরণ ॥ 

ঘন ঘোর গঞ্জনে বাঘ! ছাঁড়িল হাপাল। 

জয় ধশ্ম বলি সেন ধরে খাঁড়| ঢাল॥ 

খেদাড়িয়! লাউসেন বাঘেরে দিল চোট। 

পড়িয়া বাঘের মুণ্ড ভূমে যায় লোট ! 

লাফ দিয়! জুড়ে মুণ্ স্বদ্ধের উপরে। 

মরিয়া না মরে বাঘ ভবানীর বরে ॥ 

যত বার কাটে মুণ্ড তত বার উঠে। 

সিংহের বিক্রম যেন তারা হেন ছুটে ॥ 

মহারাজ লাউসেন ডাকিছে বারবার । 

বাঘকে কাটিল রাজা একশত বার ॥ 

মূরিলে না মরে বাঁধ হইল বিষম। 

সেন বলে এই বেট! কালাস্তক যম ॥ 

বাঘের সঙ্গেতে যুদ্ধ হইল বিস্তর ৷ 

বলভাঙ্গা হইল ময়নার সদাগর | 

এগার বচ্ছরের রাজ] টুটে গেল বল। 

মহাকোপে গায়ে পড়ে বাধ কামদল ॥ 

লাফ দিয়ে বাঁঘটার চাপিল গিয়৷ পিঠে। 

মাহুত চাপিল যেন কুঞ্জরের পিঠে ॥ 



১০০ অনাদি-মঙ্গল 

রুষিল শার্দুল দুষ্ট জলস্ত অনল। 

অভয়ার বরে ধরে বিক্রম প্রবল ॥ 

ঢাল ঢাক! পড়িল ময়নার তপোধন। 

উপরে বসিল বাঘ চাপিয়া চরণ ॥ 

থাব! দিয়! ছুরন্ত ধরিতে যায় ঘাড়ে। 

সমরকুশলী রায় রহে ফলা আড়ে ॥ 

হুতাশে হুটারে সেন পড়িল কায়দায় । 

ফলঙ্গে ঝাড়িয়ে ফেলে উঠিবারে চায় ॥ 

বাঘ বলে সেনরাজ1 বেঁচে যাবে কোথা। 

এই ত কামড় মেরে ভেঙ্গে খাব মাথা ॥ 

ঢালের ভিতরে বলে ময়নার অধিকারী । 

সোমার শকতি বাঘ কি করিতে পারি ॥ 

চারি মাঁস বই যাব গোউড় সহর । 

বরিষা বঞ্চিতে বেট। তুই হলি ঘর। 

লাউসেন বাঘেতে এতেক কথা হয়। 

মুখে মাত্র কহে কথা অন্তরে বড় ভয় ॥ 

ঢালের ভিতরে রাজা লাউসেন কান্দে । 

জয় জগন্নাথ বলি বুক নাঞ্ঞ বান্ধে ॥ 

বিপত্ত্যে পড়িয়ে রাজা করিল ম্মরণ। 

এইবার রাখ মোরে দেব নারায়ণ ॥ 

কি দশ! করিলে প্রভু গোবিন্দ ঠাকুর । 

গাছে তুলে রেখে আইলাম প্রাণের কর্প র॥ 
হাতে হাতে পে দিল ম! আমারে তাই । 

কেমনে যাইবে দেশে হেন ছোট ভাই | 

আপনি মরিয়া যাই তার নাঞ্ দাঁয়। 

কপ্পুরে কল্যাণ করি রাখ ধর্মরায় ॥ 

সঙ্কটে পড়িয়! প্রভূ হারাই পরাণ। 

বিপততিবারিধি মাঝে কর পরিজ্রাণ ॥ 

পাগুবে করিলে রক্ষা দুর্বাসা পারণে। 

প্রহলাদে করিলে ত্রাণ ষজ্ছের আগুনে ॥ 

অনাথের নাথ হরি ভকতবচ্ছল। 

দুরস্ত দেবীর দাঁস বাঘ কামদল ॥ 

জননীরে দিলে প্রাণ জৌঘর অনলে। 
সুধন্থার_জীবন রাখিলে তপ্ত তেলে ॥ 

এত বলি সেন রাজা গোবিন্দ ধেয়ান। 

হন্মানে ডাকিয়া কহেন ভগবান ॥ 

বাঘ যুদ্ধে সেনরাজ। হয়েছে ফাপর। 

ফলা-ঢাঁক1 পড়ে আছে বনের ভিতর ॥ 

ঝাট যাহ গা তুলিয়৷ বীর হনুমান। 
তুমি গিয়া লাউসেনে কর পরিস্রাণ ॥ 

পাইয়া প্রভৃর আজ্ঞ! পবননন্দন । 

পবনগমনে বীর করিল গমন ॥ 

শ্বেত মাছি হয়ে বসে সেনের কর্ণমূলে। 

উপদেশ হনুমান কহে কানে কানে ॥ 

অমি হনুমান তোরে পরিচয় দি। 

আমি যার সঙ্গে আছি তার ভয় কি॥ 

আঁমি আত্মবনে রামের দেখে এলাম সীতা । 

স্গ্রীবের সঙ্গে রামের কর্য। দিলাম মিতা ॥ 

আমি সিন্ধু বাদ্ধিলাম গাছ পাথর দিয়ে। 

বিভীষণকে ভূর্লীইলাম নাঁনা কথা কয়ে ॥ 

বাঘ কামদলে আছে পার্বতীর বর। 

কাছাড়িয়। মার ওরে যাক্ যম্ঘর ॥ 

লাউসেন হস্কুমানে এত কথা হয়। 

ঢালের উপরে বাঘ কান পেতে রয় ॥ 

একজন আছিল দুজন কেন হইল। 

নিশ্চম্ব প্রমাই বুঝি ফুরাইয়ে এস ॥ 
এই যুক্তি মনে করে বাধ কামদল। 

ঢাল ঠেলে উঠিল ময়নার বীরবল ॥ 

তজ্জন গর্জনে বাঘা আসে মহাতেজে । 

লাঁফ দিয়া! লাউসেন ধরিল তাঁর লেজে ॥ 

লেজে ধরে শুন্যেতে ঘুরায় তপোধন। 

রক্ষ ভগবান্ বলে ডাকে ঘনে ঘন ॥ 

শৃন্তের উপরে রাজা ঘন দেই পাক। 

চৈত্র মাসে ফিরে যেন কুমারের চাক ॥ 

রাম রাম খন ডাকে ময়নার ঠাকুর । 

হরি যেন গোষ্ঠ মাঝে বধে বংসানথর ॥ 

রেইটি পাথরে রাজ। মারিল আছাড় । 

মাথার খুলি ভেঙ্গে গেল চূর্ণ হৈল হাড় ॥ 



অনাদি-মঙ্গল ১৬১ 

বাঘ কাষদল যদি তেজিল জীবন। 

মুক্ত হএ চলে গেল ইন্জরের তৃবন ॥ 
মরা বাঘ ভূমে পড়ে ধুলায় লোটায়। 

ভায়ের উদ্দেশে রাজা লাউসেন যায় ॥ 

কর্পুর কর্পুর বলে ডাকে ঘনে ঘনে। 

তা শুনিয়া কর্পুর ভাবিছে মনে মনে ॥ 

ছল কর্যা বুঝি যক্ষ ফিরিছে মায়ায়। 

দাঁদারে সংহার করা। আইল এথায় ॥ 

এইরূপে কর্পর যুকতি করা! মনে । 
কর্পর মিশাল হৈল কদস্বের সনে ॥ 

কদঘ্বতলায় গেল ময়নার ঈশ্বর । 

ন। দেখে অনুজে রাজা হইল ফফর ॥ 

ঢাল খাড়া পাগড়ি বসন পড়ে আছে। 

সকল আছে এইখানে ভাই নাঞ্ছি গাছে ॥ 

এইখানে কপূর ভাই এখনি আছিল। 

হারে কর্পর ভাই মোর কোন্ দেশে গেল ॥ 
দেখ! দিয়ে রাখ প্রাণ অস্থজ কর্পর। 

নয় আমি প্রাণ তেজি খাইয়া মাহুর ॥ 

হাহারে কর্পর ভাই বালাই লয়ে যাই। 
কোথা! গেলে পাব রে কর্পর ছোট ভাই। 
কর্পর বলেন তোমার কোন্ দেশে ঘর। 

কি নাম ভোমার কহ শুনি অতঃপর ॥ 

সেন বলে পরিচয় জিজ্ঞাসিলে যদ্দি। 

জানিবে আমার মাঁা রাণী রঞ্জাবতী ॥ 

কপ্পুর বলেন তবে দাদ। এলে ভাই । 
কাদ্ধে করে লও দাদা তবে নেবে যাই ॥ 
সেন বলে এস ভাই তবে কান্ধে করি৷ 

অজ্জুনের রথে যেন চতুভূর্জ হরি ॥ 
কর্পর বলেন দাদ! এত বিলম্বন। 
কহ দেখি বাঘটাকে দেখিলে কেমন ॥ 
মেন বলে এঁ বনে মারিয়াছি বাঘ। 
হের দেখ তার কাছে উড়িছে সব কাগ॥ 
লাউসেন কর্পূর দোহে করিল গমন। 
বাঘের কাছেতে গিয়া দিল দরশন ॥ 

দক্ষিণে বাতাসে শার্দি £লের কান উড়ে। 

তা দেখিয়ে কর্পর কাছাড় খেয়ে পাড় ॥ 
কান্দে বাল! কর্প,র মাথ। করে হেট। 

দাদ] বুঝ পলাইবে মোরে দিয়! ভেট ॥ 

এত শুনি লাউসেন সরস বয়ান। 

লাফ দিয় ধরিল বাঘের ছই কান ॥ 

ত| দেখিয়া কর্পর বালার লাজ বড় রাগ। 
কিল মেরে বলে দাদা আমি মারি বাঘ॥ 

এতক্ষণ বেঁচে ছিল বা কাম্দল। 

আমার কিলেতে বাঘ গেল যমঘর ॥ 

সেন বুল তোমার বালাই লয়ে মূরি। 
কত ছুংখ পাইলে ভাই এস কান্ধে করি 

ভায়ের হাত হইতে লইল খড়গাখান। 

খডা দিয়া বাঘের কাটিল নাক কান ॥ 

ফলায় নিমান বান্ধে নখ লেজ কান। 

বাঘ বধি ছুই ভাই গৌড়পথে যান ॥ 
ঘুচাল পথের শঙ্ক! বধিয়া শার্দ,ল। 

অতিশ্রমে লাউসেন হইল! আকুল ॥ 

বাঘযুদ্ধ পরিশ্রম চলে যেতে নারি। 

তারাদীঘীর জল ভাই আন এক ঝারি॥ 

ক্পুর বলেন দাদ] তাহা! আমি নারি। 

ভাই হয়ে নফরের মত বই ঝারি ॥ 

বাঘ মরিল দাদ। গো বাঘিনী আছে বনে। 

আমাকে পাঠায়ে জীবে এই তোমার মনে ॥ 

সেন বলে এমন কথা কেন কহ তুমি। 

তোমারি বদনে ভাই শ্ুনিয়াছি আমি ॥ 

একমাত্র আছিল ছরন্তু কামদল। 

তাহারে বধিষ্থ সে ত গেল যম্ঘর ॥ 

আমার বচন ভাই কর অবধান | 

জল আনি কপ্গুর ভাই রাখহ পরাণ ॥ 

এত শুনি ঝারি হাতে করিল গমন " 

তারাদীঘীর ঘাটে গিয়া দিল দরশন ॥ 

অনাদ্যপদারবিন্দ ভরস। কেবল। 

রামদাস গায় গীত অনাগ্তমঙ্গল ॥ 



১০২ 

ছম ছম চাহনি চরণ নাঞ্ি চলে। 

বগ ষদি উড়ে যাঁয় তারে বাঘ বলে॥ 

তরুলতা ফুলেছে অনেক উলুকেশে । 

শেওড়া ঝোপ দেখ্যা বলে এঁ বাঘ বসে। 

ঢেউয়ে উলটিয়ে পড়ে উগলের পাতা । 

কপ ভাবিছে সব নাগ তুলেছে মাথা ॥ 

দেখিল দীঘীর জল পাতি সতীদহ। 

কর্পুর ভাবিল পারা এই কালিদহ ॥ 
এইখানে হরি বসি চরাঁল বাছুর । 

এইখানে বধ মেনে হইল বৎসাস্থুব ॥ 

যত কিছু শুনিছি দেখিনু জগমাঝে। 

সতা বটে এই কথা ভারতে লেখা আছে ॥ 

ঢেউয়েতে কমল ভাসে মুণালের দল। 

কর্পর ভাবিল সব সাপের গরল ॥ 

এত ভাবি ঝারি হাতে না লইল জল। 

উত্তর ঘাটেতে গেল চরণ চপল ॥ 

জল ভরে কর্পুর জলের উঠে সাড়।। 

হেনকালে ছুটী মাছ আইল গাঙ্কাধাঁড়া ॥ 

সাপ সাপ বলে কর্পুর পাড়ে গিয়ে উঠে। 

ফেলে দিল সোনার ঝারি তারাদীঘীর ঘাটে ॥ 

ঝারি ফেলি কর্পর ডাকিছে পরিভ্রাই। 
বাঘে খেলে রাখ মোরে লাউসেন ভাই ॥ 

হেথা বাঘষদ্ধে শ্রান্ত ময়নার তপোধন | 

সিজ গাছতলায় রাজা করিল শয়ন | 

লাউসেন নিদ্রা বায় মনসাতলায়। 

রবির কিরণ টাদবদনে মিশায় ॥ 

বিষহরি ঠাকুরাণীর দয়] হল মনে। 

আদ্দাস করেন দেবী যত দ্রেবগণে ॥ 

আদেশ করিল দেবী হাঁগ্ডাপাত্বরে। 
লাউসেনের কপালে ছু নাগ ফণ! ধরে ॥ 

কর্পরে দেখিয়া নাগ লুকাইল বনে। 
কাঁদে বালা কর্পুর কাছাড় সেইখ!নে ॥ 
দাদ| দাদ! বলে কাদে কর্পুর পাতর | 

মন্ত্র পড়ি তাগা বাধে কপাল উপর ॥ 

অনাদি-মঙ্গল প 

তিন বার অনাদ্যচরণে করে গড় । 

উঠ বল্যা হেনে দিল চিয়ানচাপড় ॥ 

চাপড় খাইয়া! সেন ভাকে পরিভ্রাই। 
কর্পরে বলেন কোথা জল আন ভাই ॥ 

কর্প,র বলেন দাদ] কোথা পাব জল। 

তারাদীঘীর জল সব সাপের গরল। 

যেই সাঁপ দেখে এলাম তারাদীঘীর জলে। 

সেই সাপ খাইয়াছিল তোমার কপালে ॥ 

কাল সাঁপের বিষে ভাই মরেছিলে তুমি । 

ভাগাবলে গোটা চারি মন্জ জানি আমি ॥ 

সেন বলে জীয়ে থাক কর্পর পাতর। 
তোমার ভরসা মনে রাখি নিরন্তর ॥ 

আমি বলি কল্যাণ কুশলে থাক ভাই । 

যাকু মেনে সোনার ঝারি লইয়া বালাই ॥ 

এত বলি ছুটি ভাই করিল গমন। 

আগু যায় কর্পর পশ্চাতে তপোধন ॥ 

পাহাড়ে উঠিয়া কর্পর করে বীরদাপ । 
হাত বাড়াইয়৷ দেখায় এ কালসাপ ॥ 

কর্পর বলেন ওই নাগ তুলেছে মাথা । 
সেন বলে না ভাই উত্পলের পাতা ॥ 

কর্পর বলেন জল বড়ই গম্ভীর । 

নেব নাঞ্ঞ দাদ! জলে আছয়ে কুভ্তীর ॥ 

ন। মানে নিষেধ রাজ! করে সানদান। 

অর্থ্যদানে পূজেন ঠাকুর ভগবান ॥ 

লাউসেন জপ করে ভাবে ষদুকবীর | 

আচন্িতে সেনের পায়ে ধরিল কুস্তীর ॥ 

দারুণ কুস্তীর জলে মারে আউফাল। 

টেনে লয়ে লাউনেনে নামায় পাতাল ॥ 

কুমারের চাকপার। খুরে বুলে জল ।॥ 

টেনে লয়ে লাউসেনে নামাল রসাতল ॥ 

কুমীরের সঙ্গে যুদ্ধ হল সারাদিন । 

কাঁদা পারা জল হল মুড়াইল মীন ॥ 

ঠাপালে মরিল যত সরে ছিল মাছ। 

কুম্তীর ভাগিল যেন খাজুরের গাছ ॥ 
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কখন ঝুস্তীর ভাসে খেনে সেন উঠে। 

সেন যেন সৌনার কমল জলে ফুটে ॥ 

কুম্তীরে কুপ্ধরে যুদ্ধ হইল যেমন। 
লাউসেন ম্মরণ করে গজেন্্রমোক্ষণ ॥ 

করীরে কাতরে কৃষ্ণ করিলেন পাঁর। 

বিপত্যে পড়িয়ে সেন ভাবে করতার ॥ 

পাহাড়ে পড়িয়া কাদে কর্পর পাতর। 

আহীর বালক যেন কৃষ্ণের দোলর ॥ 

অজগর সঙ্গে যবে হরির সংগ্রাম। 

সামাল সামাল হরি ডাকে বলরাম ॥ 

কর্প,র বলেন দাদ! উঠ বীরদাঁপে। 
উঠ না আরায় কুস্তীরাকে কক্ষে চেপে॥ 

হুঙ্কারে উঠে সেন কুস্তীর লইয়]। 

ভূঞ্েতে মারিল আছাড় মাথায় ঘুরায়া। 

হেত্যার তুলিয়! তুণ্ডে মারে এক চোট । 

পড়িল কুমীরের মাথা ভূমে যায় লোট ॥ 

দন্ত উপাড়িয়া ঢালে বাধিল নিশান । 

এইখানে বাঘবধ পাঁণপা অবসান ॥ 

এইখানে বাঘবদ পাঁল। হল সায়। 

রামদাঁস গাইল যে গাওয়াল কালুরায় 

ইতি অনাদিমঞ্গল নামক ধর্মমপুরাণে বাঘবধ নামে একাদশ কাণ্ড সমাপ্ত ॥ 

ঘার্দশ কাণ্ড 

জামতি পালা 

তারাদীঘাঁর ঘাটে 'রাজ! বধিল কুস্তীর । 

গোউড় করিল যাত্রা লাউসেন বীর ॥ 

খাটে বসে ছুই ভাই করিল জলপান। 

কর্পর বলেন দাদ| বেল! অবসান ॥ 

গা তোল কোমর বধ লাউমেন ভাই। 

বেলা নাঞ্চ আকাশে গোউড় যেতে চাই ॥ 

এত বলি গ| তুলে ছুই ভাই দড়বড়ি। 
পরিল পাটের জড়া মাথায় পাগড়ি ॥ 
বাদ্ধিল পটুকা তায় রাধানাষ লেখ|। 

তিনবার সঙরিল সেন অঞ্জনের সখা ॥ 

কর সাজিল যেন পূণিমার শশী । 
লাউসেন রবি আগে প্রতাপ প্রকাশি ॥ 

আগে আগে যান সেন পশ্চাতে কর্প,র | 

রাঘবের সঙ্গে যেন লক্ষণ ঠাকুর ॥ 

পাছু পাছু কর্পর বালা ধাই দিয়ে যান। 

ধাম হাতে জলের ঝারি পিছে ফলাখান ॥ 

এস ভাই কর্প,র এস রে কাছে কাছে। 
মৃহীমণিশিখরে মিশাল হও পাছে ॥ 

প্রকাশ রজনীমুখ নাহি পাই আশ। | 

আগে ওই গ্রামে চল করি গিয়া বাসা ॥ 

বড় বড় গাছ দেখি গুবাক নারিকেল। 

কোন্ গ্রাম দেখ্য যাও আগু হএ বল ॥ 

এত শুনে কর্প.র বালা লাফ দিয়ে উঠে। 

ব্দনে ভারতী যেন খইগুলা ফুটে ॥ 

ওই রাজ্য দেখা যায় জামতি নগর। 

যোল শত বারুই ও দেশে করে ঘর ॥ 

দান ধ্যান পুণ্য কন্ম করে কদাচিত। 

মেয়েরা মালিক, সদ! কৌতুক নাটগীত ॥ 
দেশে নাই পুরুষ বিদেশে সর্ধব নর। 

কেহ পঞ্চ কেহ সপ্ত দ্বাদশ বত্পর ॥ 

জামতির জায়! নয় হে পুরুষের বশ। 

যার তার সনে কথ! মনের হরষ॥ 



১০৪ অনার্দি'মঙগল 

সর্বকাল ম্বতস্তর বারুইদের মেয়ে। 

যথায় পুরুষ শুনে তথ! যায় ধেয়ে ॥ 

পলাইয়! যাই চল এই পথ ছাড়ি। 

বারুইদের বউ পাছে করে তাড়াতাড়ি ॥ 

তোমার রূপ দেখে দাদ! ভুলে রবে গনে। 

চাপা ফুল বলে তোমায় রাখিবে লোটনে ॥ 

হদের মাঝে তুলে থুবে ঝাপিয়ে কাচুলি। 
তারা হবে পদ্মফুল তুমি হবে অলি ॥ 

দেখিতে নারিব দাদ তোমার অবস্থা । 

কেন বা জামতি যাবে খেয়ে আমার মাথা ॥ 

তোমাকে রাখিবে দাদা দেখে রূপবান । 

মৌর প্রাণ যাবে ভাই নিতুই ভেনে ধান ॥ 
সেন বলে এন ভাই আন কথা নাই। 

মনে মনে জপ ধর্ম অনাগ্য গোসাঞ্ি॥ 

ধর্পেতে থাকিলে মতি কারে আছে ভয়। 

ধর্মবলে জয়ী হল কুস্তীর তনয় ॥ 

যুবতির বোলেতে আমারে করে কি। 

ভুলাতে নারেছে চণ্ডী হেমস্তের ঝি ॥ 

কপ্পুর বলেন দাঁদা সে নয় তেমন। 
সহজে অবলা জাতি বড়ই ঢেমন ॥ 
সেন বলে অবশ্ঠ জামতি দেখে যাব । 

মহারাজা জিজ্ঞাসিলে কি বোল বলিব ॥ 

মহাপাত্র মহাশয় করিবে ঘোষণা । 

জামতির মেয়ের ভয়ে পালাল ভাগিনা ॥ 

অতেব জামতি দেখে যেতে চাই ভাই। 
মনঃকথা নাও রে কর্পূর ছোট ভাই ॥ 
গদাধর ভূপতি দেখিব দরবারে । 

বড় পুণ্য হবে ভাই দেখিলে তাহারে ॥ 

এত বলি ছুটি ভাই করিল গমন। 

জামতির দক্ষিণে দিলেন দরশন ॥ 

জামতির দক্ষিণে বমুনা সরোবর । 

চাবি পাড় উচ্চ তার পর্ধত সোসর ॥ 

কামিলা রচিল ঘাট বিচিত্র নির্মাণ । 

মাজায়েছে পরিপাটি রয়েটি পাষাণ ॥ 

মন্দ বয় পবন উলে ঢেউ উঠে। 

কদস্ব বকুল বৃক্ষ আছে চারি ঘাটে ॥ 

কত ফুটে ক্দঘ বকুল বার মাস। 

মধু মাসে গায় গীত অলির উল্লাস ॥ 
কোকিল উগারে গীত কাল কুটা তায়। 

ডালে বসে ভ্রমরী ভ্রমর গীত গায় ॥ 

ধাতৃক] ধাতুকী ডাকে বু কাল মক্ষী। 
বরষা সম্মুখে ডাকে জলচর পক্ষী ॥ 

কদম্ব তলায় (হে দিল দরশন। 

তবে কিছু কপ্পুর করেন নিবেদন ॥ 

কপ্পূুর বলেন দাদা আর কোথ| যাব। 

পরিপাটি ঠাঞ্চি দেখ এইখানে রহিব ॥ 

সমীরণ সমান দেখহ এই স্থল। 

গঙ্গাজল সমান যমুনাদীঘীর জল ॥ 

অতঃপর সেন ভাই ধৈস এই ঠাঞ্ছি। 

পুরবাসী পরের বাড়ীতে কাজ নাঞ্ডি॥ 
আগে বসে কর্পূর কাছেতে টেসে ফলা। 

রূপের পাবকে যেন জামুতি হৈল আলা ॥ 

তরুতলে ছুটি ভাই করিল মোকাম। 

প্রমাণ করিতে পারি কৃষ্ণ বলরাম ॥ 

পশুপক্ষী রহিল বদন পানে চেয়ে । 

জল ভরিতে আইল সব বারুইদের মেয়ে ॥ 

লঙ্জাশীলা কুলবতী পরম রূপসী । 

কামকাস্তা কাখে কিবা কনককলমী ॥ 

লোচনী ললিতা লতা আর মুগুদরী। 
তারার কাখে শোভা করে রজতগাগরী ॥ 

হরিপ্রিয়া হৈমবতী কলমী লয়ে যায়। 

তার যেন বচন কোকিলে গীত গায় ॥ 

মেঘমালা সঙ্গে আইল অম্লা বিমলা। 
প্রধানা নয়ানী আইল নব শশিকলা ॥ 

কুক্সিণী রোহিণী রতি সতী সত্যভাম]। 

পার্বতী তুলসী নারী আর তিলোত্তমা ॥ 
স্থতদ্্র। স্থশীলা শীলা বাণের তনয়া। 
চিনত্রবতী অবুন্ধতী আইল বিজয়া ॥ 
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আইল! ইন্দ্রের নারী সাধিকা রাধিকা। 

প্রফুল্ল বদনে যার সোহাগে কলিক! ॥ 

মরালগমনী আইল কুরজনয়ানী । 

যমুনাদীঘীর ঘাটে আইল সব ধনী ॥ 
কাখের কলসী সৰ পাথরে রাখিয়া । 

কেহ শঙ্খ সোনা মাজে ঈষৎ হাসিয়া | 

কেহ রঙ্গে অঙজ-ভঙ্গে হেসে লুট যান। 

পুকুরঘাটে বিশেষ বড় মেয়েদের নাপান ॥ 

কেহ কারো টেনে ফেলে বুকের অন্বর | 

কেহ কারে জল ছিচে হরিষ অস্তর ॥ 

হাসিতে খেলিতে সবে চতুর্দিকে চায়। 
লাউসেন কর্পুরে দেখে কদগ্থতলায় ॥ 

লাউসেনের রূপ দেখে তৈল অচেতন। 

কৃষেতে মজিল যেন গোঁপিকাঁর মন। 

উর্ববশীর মন যেন মজিল অজ্জনে। 

সঙ্কটে পুড়িছে প্রাণ রাখিব কেমনে ॥ 

বস্তুর শাগুড়ী কেটে দিব উহ্নার পায়। 

গড়াইয়া যাৰ গো৷ নাগর যথা যায়॥ 
আপনার পত্িনিমা। করে যত ধনী | 

মন দিয়ে শুন তার অপূর্ব কাহিনী ॥ 
অনান্ভপদারবিন্দ তরসা কেবল। 

রামদাল গান গীত অনা্াম্্গল | 

এক যুবতি বলে সই কি কহিব তোরে । 
টাকা পেয়ে আমার বাপ দিল বুড়া বরে ॥ 

আর যুবতি বলে সই আমার ভাতার বুড়ো। 
ত্টকালি কর্যা গেছে নির্ববশে খুড়ো ॥ 

পাটশাক পুঞ্চের খাড়। রাধি যেই দিনে । 
েতে নারেন বুড়া! কান্ত বসে কাদেন কোণে 

সাধ করে, বুড়া হা'ত নাহি জেই গায়। 

পাকা কাটাল কোলে যেন জন্ব,কী ঘুমায়। 
আর যুবতি বলে হিম্সের পিঠে বেরাল-কুঁজ। 

কানের কান্ধে মোয়ের বাসা সদাই পড়ে পুজ। 

১৪ 
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আর যুবতি বগে সই গোদা মোর পতি। 

গোদের সেবা করে যোর গেছে সারা রাতি ॥ 

তাকে চেয়ে হল মোর নিদারুণ শেল । 

একা গোর্দে গেছে মোর ছ'গগ্ডার তেল ॥ 

দাদি আর স্থলাতি সে বড়ই জঞ্জাল। 
কুরুন্দে ভাতার ধার অভাগা কপাল ॥ 

আর যুবতি বলে সই আমার ভাতার কাল।। 

কালার সনে ঘর করে গো সদাই বাড়ে জালা । 
দিনের বেল! যখন তখন ঠারে ঠোরে কই। 
রেতের বেলা বড় দুঃখ পুড়ে মরি সই ॥ 

সাধ করে কালা পতি রাখি মেনে কোলে। 

কোলে থেকে সকল ঘর হাতাড়িয়ে ঝুলে | 

মেঘমালা সখী বলে শুন সাঙ্গাতিনী। 

তোমা সভা হৈতে বড় আমি অভাগিনী ॥ 

মা বাপ কখন বিত্ত দিল শিশুকালে। 

বেপারে গেলেন পতি ডুবে মৈল জলে । 

নিদারুণ পোড়া প্রাণ কাদে তাঁর শোকে । 

রাতি হৈলে পড়ে থাকি ছুটি হাত বুকে । 

আর সখী বলে সই কি কহিব তোকে। 

এইরূপে অর্ধেক যৌবন গেল মিছা! পাঁকে ॥ 
পাঁট পড়সীর খর সই না বেকুই দিবলে। 
থাটো ভাতার ঢেঙ্গা মাগ দেখে লোকে হাসে ॥ 

আপনার পতিনিন্দা করে সব ধনী। 
হেন কালে হেসে হেসে বলিছে নয়ানী ॥ 

শিবরাম বারুয়ের বউ নয়ানী নাম ধরে । . 

বলিতে লাগিল সেই স্বজাতির তবে ॥ 

ঘর চল সই গো নিবর্ত কর মন। 

কুলীনের বউ মোরা এ কথা কেমন ॥ 

পরের রূপ দেখে তোমরা পড়ে গেলে ভোলে । 
বাস নাই গন্ধ নাঞ্িও শি্ষুলের ফুলে | 
সাধ করে পরি যেন শিমুলের ফুল । 

তেমতি জানিবে পরপুরুষের যুল ॥ 

এত বলি জল লয়ে সভৈ গেল ঘরে। 

নয়ানী চলিয়া গেল আপনার পুরে ॥ 
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নয়ানী বলেন হ্যাদে শুন ঠাকুরাণি। 

সেজের কলসীতে শুদ্ধ নাই কিছু পানি ॥ 

নিশাতে আইলে ঘরে গালি দিবে মোরে । 

কোলের বালকে রাখ আমি যাই জলে ॥ 
এত বলি বালক মাগী শীশুড়ীকে দিয়া। 

আপনার ঘরে আইসে বেশের লাগিয়া! ॥ 
বার মাসে তের ফুল চৈত্রে ফুটে ভখটি। 

একে একে এলাইল পেঁড়ার যত গাঁটি ॥ 

হাতে করি নিল মাগী রসের দর্পণ । 

মুখ নেহালিয়৷ দেখে বত্রিশ দশন ॥ 

বত্রিশ দশনে তাঁর পড়েছে বিজলি । 

বসন্তের ফুলে যেন মধু পিয়ে অলি॥ 

স্থবর্ণের চিরুণি দিয়া আচড়িল কেশ । 

পরিপাটি কুগ্ডল করিল নান! বেশ ॥ 

পরশমণি খোপাখানি মউরপেকম ছাদে। 

রঙ্গের বেল! রঙ্গে কড়ি পড়ে মদন কাদে ॥ 

বেড়িল মল্লিকামালা গন্ধরাজ টপ] । 

বিচিত্র খোপার মাঝে হীরা হেমঝীপ! ॥ 
কূপের জাবক দিতে ত্রিভুবনে নাঞ্চি। 

নাকচোন। নাকে নত মেয়ের বড়াই | 

নাকে পরে নাকচোন। ছুকানে কাটা কড়ি। 

গোর] গায় ঠাপার মাল! যাই বলিহাবি ॥ 

নয়নে কজ্জল লইল কপালে নিন্দুর। 

ছট| দেখে স্র্যোর কিরণ যায় দুর। 
পিশ্দুরের বেড়ি দিল চন্দনের রেখা । 

প্রথম দিনে উদয় যেন কুমুদের সথ| ॥ 

কাজলের বিন্দুক দিল তার কোলে। 

নব জলধর যেন বিষুপদ তলে | 

সিন্দুরে মাজিয়া পরে অষ্ট অলঙ্কার। 

তাড়বাল! বাজজুবন্ধ মূল্য নাঞ্ি যার | 

পাশুলি বউলি বাল! দোস্থতি তেন্যতি। 

রসকাঠি সহিত পরিল মণিপাতি ॥ 

অষ্ট অলঙ্কার অঙ্গে করে ঝলমলি। 

বাছিয়৷ পরিল মাগী অপুর্ব কাচলি ॥ 

নান! চিত্র আছে তায় অপূর্ব লিখন। 

শোভ1 করে দক্ষিণে কানন বৃন্দাবন ॥ 

লতায় বেষ্টিত পাতা তায় নানা ফুল। 

রুষবর্ণ ৰাকে ঝাঁকে উড়ে অলিকুল ॥ 

রাসলীল! গোষ্টলীল1 বসনহরপ। 

তার কাছে লেখ! আছে যত পক্ষিগণ ॥ 

লক্ষের কাচলি মাগী আরোপিল গায়। 

রূপের সৌরভে কত অলিগণ ধায়। 

থাসা গুয়। লৈল মাগী আর পাকা পান। 

রাঁধা যেন গোবিন্দেরে ভেটিবারে যান ॥ 

ঘরে হতে নয়ানী বাহিরে দিল পা। 

কোলের বালক ডাকে কোথা যাও মা 

তা শুনিয়া বারুই ঠেঁটা হইল ক্রোধপান!। 

ক্রোধ করি বালকের গলে মারে ঠোন। ॥ 

ফিরে ঘরে যা রে বেটা ফিরে ঘরে যা। 

ঘরে যারে ছৃষ্ট ছেলে বাপের মাথা খা ॥ 

দুপ্ধের বালক যদি ফিরে নাঞ্জি যায় । 

গোট| চারি ঠোনা মেরে কোলে নিল তায় 

চরণে চরণে যায় রতিনাথ সখ । 

রাম সম্ভাষিতে যেন যায় সুর্পনথ! ॥ 

লাউসেন কর্পর যায় গোউড় নহরে। 
ডাড়াইল নয়ানী গিয়ে মত্ত করিবরে ॥ 

অনাগ্যসদারবিন্দ ভরসা কেবল। 

রামদাস গায় গীত অনাদ্যমঙ্গল ॥ 

বোল চাল নাঞ্জ মাগী হেসে লুট গেল। 

স্থবর্ণপ্রতিমা যেন সম্মুখে দাড়াল ॥ 

পদ্মফুল তুলিতে করী পনারিল বান্ু। 
পূণিমার টাদ যেন গরালিল রাহ ॥ 

কপ্ুর বলেন ওরে লাউসেন ভেয়ে । 

পথ আগুলিল এ বারুইদের মেয়ে ॥ 

পঞ্চমীর চাঁদে পড়ে টস টস মউ। 
হেসে হেসে কথ কয় বারুইদের বউ ॥ 
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কোন্ দেশে ঘর হে তোমার নাম কি। 
তোমাদের জননী তেঁহ কোন্ রাজার ঝি॥ 

এত শুনি সেনরাজ] হেটমাথে কয়। 

কিকাজ তোমার সনে দিব পরিচয় ॥ 

পথে বনে কথা নাঞ্ি যুবতির সনে । 
অজ্্বন হয়েছে নষ্ট শুনেছি পুরাণে ॥ 

এত শুনি নয়ানী তহেসে হেসে কয়। 
দুঃখী হয় দিতে কেবা নিজ পরিচয় ॥ 

পরিচয় দিতে কেন হেট কর মাথা। 

বাপের নির্ণয় নাঞ্জি নাম জানিবে কোথা ॥ 

কপুর বলেন শুন লাউসেন ভেয়ে। 

জারজাতা বলে ওই বারুইদের মেয়ে ॥ 

পরিচয় করে চল থেকে কাজ নাই। 

বাঁড়িল অনর্থ এই আমি দেখতে পাই ॥ 

এত শুনি সেনরাঁজ! পরিচয় দেন । 

নিবাস ময়না মোর পিতা কর্ণসেন ॥ 

পিতামহ কনকসেন ভুবনে খেআতি। 

নাতা মোর মহারাধ্যা রাণী রঞ্জাবতী ॥ 
এন শুনি নয়ানীর চক্ষেতে ভাসে লো। 
তোমার বাপ আমার সন্বপ্ধে বোনপো ॥ 

তোমার বাঁপ যখন যেত গউড়দরবারে। 

মাসী বলে দিন চারি থাকিত মোর ঘরে ॥ 

সেই সম্বদ্ধেতে রাজ! তুমি মোর নাতি। 
আজি চল বাস! লবে আমার বসতি ॥ 

এঁ যে বড় বড় দেখ আমাদের ঘর। 

ঘরের প্রধান আমি সদাই ম্বতস্তর ॥ 

শ্বশ্তর শাশুড়ী সে আমার আজ্ঞাকারী । 

নিজ পতি ঘরে নাঞ্ি ঢাকার বেপারি ॥ 

চল রায় আমার বাড়ীকে চল তুমি। 
দাদী হয়ে চরণ সেবিব আজি আমি । 

উপকারী লোক আমি করি উপকার। 

কারো সনে কপট রাজা নাহিক আমার ॥ 

তোমাকে দেখিয়! দয়া হইল আমার। 

মনে করি সঙ্গে রাজা যাইব তোমার । 

চল বনে ছঙ্জনে করিব স্থখে ঘর। 

তোমাঁর ছোট ভাই হে মোর সাধের দেওর ॥ 

কর্পুর সহিত আমি দিব গয়া পাঁন। 

আজি হইতে তোমায় আমায় একই পরাগ । 

ভাল থাওয়াইব রাজ! ভাল পরাইব। 

খাব নাঞ্ি বলিলে বদনে তুলে দিৰ ॥ 

এত শুনি সেনবাজা কর্ণে দিল হাত। 

তিনবার সোঙরণ করিল রাঁধানাথ ॥ 

পরণা সুন্দরী তুমি আমি কোন্ ছার। 
ভাঁল দেখি ভজ গিঞে রাজার কুমার ॥ 

বিধি মোরে বঞ্চিত করেছে পাঁপরসে । 

বাসি হলে কমল ভমর নাহি বসে॥ 

কাঞ্চনপাবকরুচি রূপের তুলনা। 

রাঙ্গের মনে মিশাল করিতে চাও সোন। ॥ 

ধর্ম ছেড়ে কর কেনে অধর্মেতে মন। 

ধর্মবলে সাবিত্রী পায় পতির জীবন | 

ঘর যাও নতি কন্তে নিবর্ত কর মন। 

কুলীনের বউ তুমি এ কথা কেমন ॥ 

কুলের গৌরব রাঁখ ছাড় ঠাট ছলা । 

তোমার বয়স এপ আমি নববাল! ॥ 

নয়ানী বলিছে রাজা আর কোথ| যাব। 

তোমা বিনে এক ডগ্ড আমি নাঞ্জি জীব ॥ 

এস দেখি দুজনে ধ্াড়াব এক ঠাঞ্ি। 

আমি রাধ| তুমি যেন নাগর কানাই ॥ 

দলিত অঞ্জন করি পরিব নয়নে । 

হার বলি হিয়া মাঝে থুইব যতনে ॥ 

লুকায়ে রাখিব তোমায় ঝাপিয়! কাচুলি। 

আমি হব পদ্মফুল তুমি হবে অলি ॥ 

তবে যদি এ দেশে কুটুদ্ব ধরে ছল। 

এ দেশ ছাড়িয়া তবে অন্ত দেশে চল | 

গ্রাণ গেলে তোমায় আমি ছেড়ে নাঞ্ি দিব। 

তোমা হেন গুণনিধি কোথা গেলে পাব ॥ 

এত শুনি সেনরাজ1 বিষগ্ন বদন। 

কপুর চাহিয়া কিছু বলেন বচন ॥ 
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কর্পর বলেন মাগি তিন ছেলের ম!। 
লুকায়েছে বয়েসে বনে ঢেকে গা॥ 

সেন বলে ও আমার রঞ্জাবতী মাঁও। 
নিধেদিলাম আপন ঘাড়ীতে চলে যাও ॥ 
ত| শুনিয়ে লয়্ানী হইল হেঁটমাথা । 
পঞ্চমীর চাদে ধেন হইল মলিন ॥ 
মাগী বলে এখন উপার় করি কি। 

ছেলে মেরে বৈদেশীকে বাদ তুলে দি। 
পুত্র যাকু মরিদ্বা ভাতার গেছে বনে। 
বৈদেশী নাগর আজি দেখিব নয়নে । 
দুগ্ধের বালক বলে দয়া নাই অন্তরে । 
কক্ষে ছিল বালক ধিল ছুটি করে॥ 

ছথধের বালক ৰলে দয়া নাঞ্জি মনে | 

পায়ে ধরে কাছাড় মারিল মাঝ গনে ॥ 

আরবার শিশুর গলায় দ্রিল প1। 

মরে গেল শিশ্ভ তঘু ভাকে মা ম! মা ॥ 
বালক মারিয়া মাগী ফেলিলেক দায়। 

মিথ্যাবাদ তুলি দিল বৈদেশীর গায় ॥ 
অনাগ্যপদারবিদ্ধ ভরসা ফেৰল। 

রামদাস গান গীত অনাছযমজল ॥ 

ধাও রে জাদতির লোক বৈদেশী বল করে? 

পথে ভাকা দিল মোর জেতের উপরে ॥ 

পথে বল করিত্বা আমার জাত খায়। 

এত বলি ৰাক্ষই ঠেঁটা উভরড়ে ধায়। 

জামতি নগরে মাগী গেল ধাওাধাই | 

শ্বশুর শাশুড়ী ডাকে আর বাপ ভাই॥ 

জামতি ভাঙিয়ে পড়ে সেনের উপর । 

পবন বেগেতে ধায় না দেখে অন্থর ॥ 

কত দুরে কপুর বিপদ্ দেখে গনে | 
তরাসে আছাড় থেয়ে পড়ে মধা গনে ॥ 
ধেয়ে যেতে কপূর কাছাড থেয়ে পড়ে। 
তরাসে লুকার গিয়া শেওড়াগাছের ধোড়ে । 

শেওড়াঝোড়ে লুকাইয়ে রহিল কপুরি। 
এইবার দাদাঁকে রাখ গোবিন্দ ঠাকুর ॥ 

ধর ধর বলিয়া চারি দিক এল ষেড়ে। 

চড় মেরে ফাণের স্বর্ণ নিল কেড়ে ॥ 

গরুড়মণি ফেড়ে নিস আর কণ্মালা | 
রতনহার কেড়ে নিল ধাজুবন্দ বালা 
আনিয়ে নায়ের ফাছি বাধে পেঁচমোড়া । 

ঠেক্ক। মেরে ফেলে বন্দুকের মেরে হুড়1 ॥ 

জামতির রাজ! হয় বারুই গদাধর। 
লাউসেনে বেঁধে লয় তার বরাবর ॥ 

সেই বড় ভগ রাজা না করে বিচার। 

বন্দিধানা দিতে বলে বৈদেশী কুমার ॥ 

তরণী পশ্চিমে গত হইল সন্ধ্যাকাল। 
বিচারের কাল নয় খাজনার জঞ্জাল ॥ 

আজি তাকে বন্দী করে রাখ কারাগাষে। 

প্রভাতে করিব বিচার হলে দরবারে ॥ 

রাজার হুকুম পেয়ে কোটালিয়াগণে। 

লাউলেনে বেধে ফেলে বঞ্জিশ বাধনে ॥ 

হাতে দ্বিল হাতকড়ি চরণে নিগড়। 

বুকেতে চাঁপাল শিলা অতিশয় বড় ॥ 

ডানি পাশ নাড়িতে করাতে মাংস কান্টে। 

বামপাশ নাঁড়িতে বিষম শেল ফুটে । 
চুলগুল! টেনে বান্ধে গলে তোকদড়ি। 

গোবিন্দ ধিয়ান সেন কারাগারে পড়ি ॥ 

মূনে ভাবে নয়ানী কপোলে দিয়ে হাত। 

বধু বাধ! রছিল কেমনে খাব ভাত ॥ 

পুক্র গেল গয়াধামে ভাতার গেল ধনে। 

বিদেশী নাগর মোর রহিল হন্ধনে ॥ 

আচলে কাধিয়! নিল গঙ্জাজল নাঁড়,। 

পল্মচিনি লইল আর পুরটের গাড় ॥ 

লাউসেন রাজা! যথা কারাগার ভিতরে। 

কুঞ্জরগমনে মাগী ঘাম ধীরে ধীরে । 

সরু সরু কথা কয় পীযৃষের ক্ষণা। 

কত হে কোমল প্রাণে পাইলে বেঘন! ॥ 
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উঠ হে পরাগনিধি হিল্লাগ্স মাণিক। 

তোমার পাকা ভাগাবান্ কে আছে ক্মধিক ॥ 

ডেটাপন| জানি না হে অন্য মেয়ের পারা। 

বিশেষ ব্যামান প্রাগ পীক্ষিতের ভয় | 

নিবেদন করি নাথ নিক্েত্তনে চল । 

আমার মাথায় ক্ষিরে ঘদি কিছু বল। 

আজ্ঞ! কর এখনি ফ্াইবে মোর বাঁড়ী। 
দুংখ দুর করি তোমার ঘুচাইয়ে বেড়ি ॥ 
জামতিয় বাজ! বটে মোর আজ্ঞাকারী। 

আপনার ছকুমে বেড়ি কেটে দিতে পারি ॥ 

এত শুনি দেনরাজ করে হায় হাঁয়। 

এমন জঞ্জাল কেন দিলে ধর্রায় ॥ 

মাঝপথে দশবায় হলেছি জননী । 

আবার আইলি ফেন তুই ছিচারিণী ॥ 
কুলবতী হয়ে কেন কুলটায় ধর! । 

সোঁআমীর পদ পুজ সাবিষ্বীর পারা ॥ 

পরনারী পরশে পাস্তক বাড়ে অভি | 

কাঞ্জ লাঞ্রি খাক্যব্যয়ে ঘরে যাও সতি। 

নয়ানী বঙ্জিছে ভাল বুঝাইলে নীত। 
ভাল জানি ইতিহাস নারীর চরিত ॥ 

'অহল্য। কুস্ধীর কথ! ফেব। নাঞ্জ জানে। 

প্রৌপদীর পঞ্চ পতি পুরাণে যাখানে। 

অপ্ষঞ্চ তাঁরা আর রাণী মন্দোদরী। 
সতী দাঙানি বলে কেন দোষে জগ ভরি ॥ 

কি কাজ তোমার সনে অত পরিচয়ে। 

পরপুরুষে পিতা জেনে! পরনারী মেয়ে ॥ 

তুমি সেজননী মোর কহে যুবরায় । 
বিষাদ ভাবিয়া মাগী হইল বিদায় ॥ 

সঙ্কটে পড়িয়া সেন ভাবে নিরঞ্জন । 

কোথায় পাগুবসখ। হ্বিপদভঞ্জন ॥ 

কি দশা করিলে গোর অনাদ্য ঠাকুর। 

কোথায় রহিল হায় গ্রাণের কপ্পুর ॥ 
আপনি মরিয়া যাই তার নাই দায়। 

কর্পররে কল্যাণে রাখ প্রত ধর্দরায় ॥ 

বিষম বন্ধনে প্রভূ প্রাণ যায় ফেটে। 

এত ছুঃখ ছিল হা আমার লঙগাটে ॥ 

মা মরি পাইল আযা পালে দিয়ে ভর | : 

বেবুস্ঠের ঘায়ে পড়ে যাই যমঘর | 

তুমি সে ঘর নিধি পতিতপাষম। 

একান্ত শ্রীকান্ত তোমার লইলাও শরণ ॥ 
কৃপা করি কর গ্ভূ এ বিপত্তযে পার। 

তবে সে তোমায়ে জানি করুণ। আঅবন্তার 1 

এইরূপে লাউলেন গোবিন্দ ধেয়ান | 

শূন্যভরে চমকে উঠেন ভগবান ॥ 

ঠাকুর বলেন গুন বীর হনুমান । 

জামত্তিতে লাউসেন হারায় পরাণ ॥ 

ঝাট যাহ গ! তুলিয়ে পবননন্দন | 
তুমি গিয়ে রক্ষা কর রঞ্জার রতন ॥ 

এত শুনি হন্তমান করিল গমন। 

জাম্তির কারাগারে দিল দরশন ॥ 

দেখিলেন সেনব্বাজা বড় পরাজয়। 

জলস্ত অনল হইল পথনতনয় ॥ 

বুকের পাষাণখান তুলিয়া! ফেলিল। 

নিদারুণ বন্ধন মোচন কর্যা। দিল ॥ 

ধুল। দূর করি কোলে নিল লান্তসেনে। 

আশীর্বাদ করে গুরু যত আসে মনে ॥ 

প্রভুর আভ্ায় বাছ! গামি এসেছি। 

আমি মার সঙ্গে আছি তার ভয়কি॥ 

আমার প্রতাপকথা! ধোষে ভ্রিতৃবনে। 

কোন্ তুচ্ছ গদাধর কেবা ভারে গণে॥ 

ডঞ চারি এখানে বিলম্ব কর তুমি। 

গদাধরে শ্বপনে কহিয়ে আসি আমি ॥ 

যত কিছু খুয়া গেছে সব ফিরে পাবে। 

বিদায় হয়ে সকালে গোউড় চলে যাবে ॥ 

এত বলি হচ্ছমান করিল গমন । 

রাজার শিয়রে গিয়া কহিছে বচন ॥ 

এত কেনে ভূপতি তোমার অহঙ্কার 

ভাল মন্দ চোর সাধু না কর বিচার ॥ 
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কলিযুগে হইতে চায় পশ্চিম উদয় । 
' তার পাকে এসেছেন কশ্টপতনয় ॥ 

ধর্মের তপদ্বী বাধা আছে কারাগারে । 

বেবুষ্ঠার বচনে বন্দী কর কি বিচারে ॥ 

ত কিছু গেছে তার দশগুণ দিবি। 

তবে ভ আমার ঠাঞ্চি প্রাণ রক্ষা পাবি॥ 

তৎকাল ছাড়িয়া দেহ রগ্ডার নন্দন। 

ক্ষমা চেয়ে লহ তার ধরিয়া চরণ ॥ 

তবে যদ্দি আমার ভারতী কেহ ঠেলে। 

জামতি ভাসাব কালি সাগরের জলে ॥ 

জান নাঞ্ও হস্থমন্ত বলবস্ত বাড়। । 

লঙ্কাকাণ্ডে শুনিয়াছ আমি লঙ্কাপোড়া ॥ 

এত বলি হ্ছমান হইল অস্তধ্ণন। 

গা তুলিল মহারাজ প্রতাষ বিহান ॥ 

পান্ত্র মিত্র লয়ে রাজা বসিল দেয়ানে। 

কহিবারে লাগিল সভার বিদ্যামানে ॥ 

রাজা বলে অবধান কর দরবার। 

কালিকাঁর বন্দী সেহ রঞ্জার কুমার ॥ 

কোথ! আছে বন্দী সেই আনিবে এখনি । 

আকজ্ঞ। পেয়ে কোটালিয়া ধাইল তখনি ॥ 

বন্দিঘরে যেখানে ময়নার তপোধন। 

আধার ঘরে জ্বলে যেন মাণিক রতন ॥ 

কোটাল সেনের কাছে জুড়ে ছুটি হাত। 

জানি নাই অভাগার ক্ষম অপরাধ ॥ 

কুবচন বদনে বলেছি বারবার । 

চক্ষু ধর্ায| দেখি যেন দিবসে আধার ॥ 

দেন বলে কোটালিয়া তোর দোষ নাঞ্ঞ। 

জনমের কালে ছুঃখ লিখেছে গোসাঞ্জি ॥ 

এত শুনে কোটালিয়া হাত জুড়ে কয়। 

রাজদরবারে যাত্র। কর মহাশয় ॥ 

কোটালের বচনে গা তোলে তপোধন। 

ধর্মজয় বলি রাজা করিল গমন ॥ 

যবে বাজ! লাউসেন সহর দিয়ে যায়। 

রমণী পুরুষ দেখে বলে হায় হায়॥ 

দেখ দেখি সুরত সুন্দর হাত পা। 

ধন্য কেণে জন্ম এহার ধন্ত বাপ মা॥ 

আমর। মরিয়। যাই লইয়ে বাঁলাই। 

কেমনে বাঁচিবে উহার বাপ মা ভাই॥ 

অনাদ্যপদারবিন্বমধুলুব্ধমতি। 
রামদাঁস গায় গীত মধুর ভারতী ॥ 

বলিতে কহিতে সেন দরবারে আইল। 

সেনে দেখি গদাধর সম্ত্রমে উঠিল ॥ 

এস এস বলিয়ে ডাকিছে লাউসেনে। 

হাতে ধরি বসাইল আপন সিংহাসনে ॥ 

কোন্ দেশে ঘর হে তোমার নাম কি। 

ভয় নাই বল হে আমি ছেড়ে দি॥ 

এত শুনি লাউসেন পরিচয় দেন। 

ময়না বসতি মোর পিত। কর্ণসেন ॥ 

পিতামহ কনকসেন ভুবনে খেয়াতি। 

মাত মোর মহারাধ্য। রাণী রঞ্জাবতী ॥ 

ম্হাপাত্র মামা মোর মেসো গোঁড়েশ্বর। 
লাউসেন কর্পর মোরা ছুই সহোদর ॥ 
এত শুনি গদাধরের চক্ষে পড়ে লো। 

তবে বাপু সম্বস্ধে হইলে ভাইপো ॥ 
তোমাদের পৃর্বভূম অজয় ঢেকুর। 

ইছাই হইতে তোমার বাপ গেল বছ দুর ॥ 
এ কথা রাজার ঠাঞ্জ কহিবে না তুমি । 

যত ধন এনেছি তা সব দিব আমি ॥ 

এত বলি গদাধর দশগুণ দিল । 

বিদায় হয়ে লাউসেন গৌড়ে চলিল ॥ 

যাত্রা করে লাউসেন গউড় সহর। 

নয়ানী ধাইল যেন মত্ত করিবর ॥ 
ডাক ছেড়ে বলে মাগী ডাগর ডাগর। 
দরবারে রাজ! পাত্র সবাই বর্বর ॥ 

বালক মারিয়৷ আমার ফেলিল কোথায়। 

পথে বল করিয়া আমার জাতি খায়। 



ন1 করে বিচার রাজ! বন্দী ছেড়ে দিলে। 

আমার বালক মইল কি বোল বলিল ॥ 

এত শুনি রোষযূত হইল নৃপমণি। 

কহ বাপু লাউসেন কেমন কথা শুনি ॥ 

বালক মারিয়া উহার ফোথ। ফেলে দিলে। 

পথে বল করে কি উহার জাতি খেলে ॥ 

এত শুনি সেনরাজা হাত যুড়ি কয়। 

এযদি বলে আমি কেমনে বলি নয় ॥ 

আমার বচন রাজ! কে মানে প্রত্যয় । 

ধর্মদেব মোর সাক্ষী শুন মহাঁশয় ॥ 

মর] শিশু বলে যদি পাইয়! জীবন । 

তবে ত প্রমাণ বটে আমার বচন ॥ 

শিশ্ত যর্দি বলে মাতা মেরেছে আপনি । 

আপনার লোক বটে যে জান আপনি ॥ 

আমি যদি মারি মাথা কাটিবে আমার । 

বিশ্ব মানিল সবে রাজদরবার ॥ 

মৃত শিশু আনাইল রাজার আজ্ঞায়। 

কোলে করি লাউসেন শোয়াল তাহায়। 

বন্ধের কাগ্ডার করি ধেরে চারি ধার । 

যোগমগ্ন হয়ে সেন ভাবে করতার ॥ 

জয় জয় জগন্নাথ জগতের পতি। 

অনাথবাদ্ধব তুমি ভকতের গতি ॥ 

কঠিন কুস্তীরে মারি রাখিলে গঙ্জরাজে । 

প্রৌপদীর রাখিলে লজ্জ! নুলতিনমাজে ॥ 
ভাবিয়৷ তোমার পদ করিয়াছি পণ। 

তোমার প্রসাদে শিশু পাইবে জীবন ॥ 

ভ্রৌপদীর লজ্জ। নিবারণ কৈলে তুমি । 
সেইরূপ লজ্জায় ঠেকিয়াছি আমি ॥ 

প্রহলাদের রাখিলে বাক্য দয়াল শ্রীহরি। 

ফটিকের মধ্যে নরসিংহরূপ ধরি ॥ 

অগ্ধ্রনের রাখিলে মান জয়দ্রথ বধে। 

টক্রে সুর্য আচ্ছাদদিয়ে অস্ত/চলপথে ॥ 
য়াময় দীনবন্ধু পতিতপাবন। 
একান্ত তোমার পদে নিলাম শরণ ॥ 

অনাদি-মঙ্গল ১১১ 

না জীয়ালে এই শিপু ন! রাখিব প্রাণ । 

এই শিশু জীয়াইয়৷ দেহ ভগবান ॥ 
শিশুর বদনে সেন দ্দিল অর্থ্যজল। 

প্রাণ পেয়ে মৃত শিশু হাসে খল খল ॥ 

মরা যদি প্রাণ পায় দেখে সর্বজন | 

কেহ বলে এ জন দ্বিতীয় নারায়ণ ॥ 

বাগ্ভভাও্ড বাজে কত জয়জয়কার । 

সেনেরে মিলিল 'মাসি কর্ুর কুমার ॥ 
লাউসেন কর্পুরের বদনে চুম খান। 
কত ছুঃখ পেলে ভাই শুকাঁয়েছে বয়ান | 

প্রাণ পেয়ে মৃত শিশু বসিল সভায়। 

নয়ানী ভাবিছে আজি আছে কত দায়। 

তুলসী গণ্ডকীশিলা আর গঙ্গাজল। 

বালকের করে তুলে দিল পুষ্পনল ॥ 

রাজ! গুরু ব্রাহ্মণ পণ্ডিত দরবারে । 

যদি মিখ্য। বল তবে যাবে ছারখারে ॥ 

মিথ্যার সমান পাপ নাহি চরাচর। 
নরকে পচিবে যাবৎ চন্দ্র দিবাকর ॥ 

বন্থমতী বলে আমি লতার ভার বই । 

যে মিথ্যা বলে তার ভার নাহি সই ॥ 

সত্যধন্মবলে যুধিষ্ঠির স্বর্গবাস। 

সত্য কথা বল বাপু মনের অভিলাষ ॥ 

এত শুনি সেই শিশু হাত জুড়ি কয়। 

অবধান কর ওগে। রাজা মহাশয় ॥ 

রাজসভা শুন আর শুন নরমণি । 

এর দোষ নাঁঞ্ি মোরে মেরেছে জননী ॥ 

আমি শিশু বলে মায়ের দয়া নাই মনে। 

পায়ে ধর! আছাড় মারিল মাঝ গনে ॥ 

আরবার জননী গলায় দিল প1। 

কুমারের দোষ নাঞ্জি মেরেছেন মা ॥ 
কুলটা মায়ের বথা কত কব আর। 

ধর্মময় ছু ভাই না হেরে একবার ॥ 

এত গুনে নয়ানী ত মাথা করে হেট। 

ধাইল কর্পুর বালা ভায়ে দিয়ে ভেট ॥ 



১১২. অনাদি-মকল 

নয়ানী বলিছে পুন: জাতি মোর খায়। 
তাহার বিচার রাজা কর এ সভায় ॥ 

এত গুনি কর্পুর কোপেতে কম্পমান। 

খড়গ দিয়ে নূয়ানীর কাটে নাককান ॥ 

হুপরণথ। নামেতে রাবণের ভগিনী | 

রামেরে মজাতে এল নবীনযৌবনী ॥ 
নাক কান কাটিল তার ঠাকুর লক্ষণ । 

নয়ানীর নিদারুণ করিল তেমন | 
কাটিন সাধের ঝাপ মাথার লোটন। 

পাঁচচুলা করে গালে কালি আর চুন। 

এ রঙ্গের রঙ্গী যারা এ লায়েতে ভর! । 

নয়ানীর দশা দেখে সব জীয়ন্কে মরা ॥ 

নানা জনে নানা কথা টিউকারি দেয়। 

পরপুরুষে মন মজালে এঁ দশ! তাঁর হয়॥ 

তিন ছেলের মা ঝুড়ে। মাগী পিরীত করতে যায় 

সঙ্জন পথিকে পথে ধরিয়ে মজায়। 

গদাধর লাউসেনে কোলে করি নিল। 

নারায়ণ বলিয়ে সেনের পুজ। দিল ॥ 

রাজ! বলে আমার ভাগ্যের সীষা নাঞ্ি। 

পবিত্র করিলে পুর তোমরা ছুই ভাই ॥ 

অনাস্কপদারবিন্দ ভরসা কেবল । 

রামদাস গায় গীত অনাস্তমল 1 

হরি হরি বল ভাই ধর্দের সভায়। 

এইখানে জামতিপাঁলা হল সান্ব ॥ 

ইতি অনাদিমঙ্গল মহাকাব্যে জামতি পাল! নামে দ্বাদশ কাণ্ড সমাপ্ত ॥ 

জয়োদশ কাণ্ড 

গোলাহাট পাল৷ 

প্রণমহ পরাৎপর পরম ঠাকুর। 

যার নামে অশেষ আপদ যায় দুর 

অতঃপর শুন ভাই ধর্টের সঙ্গীত । 

গুনিলে পাতক খণ্ডে মানস সম্্রীত ॥ 

সাদরে আনিয়া রাজা জামতি নগরে। 

গদীধর লাউসেনে পূজে সমাদরে | 

গলায় গরুড়মণি রতনের হাব । 

নানা ধন দিল সেনে মূল্য নাহি যার ॥ 

আগুনরি বিদায় করিল ছুই জনে। 

গুকুগতি গমনে চলিল গোউড়গনে ॥ 

কর্পুর বলেন দাদা নাঁ যাব তোমার সঙ্গে । 

কেমন ভূলিলে দাদা বাফুই বউয়ের রঙ্গে ॥ 

অতেব তোমার লনে যেতে বাসি ভয়। 

আজ্ঞা কর ফিরে ফাই ময়না আলয় ॥ 
কছিব মায়ের কাছে তোমার বারতা । 

জামতিতে বন্দী ছিল লাঁউসেন আতা ॥ 

গোউড়ে মাযার কাছে বল্লাম আলাম । 

লিখন করিয়া তোমায় করিস খালাস ৷ 

দাদার ছুর্দশা দেখে ধেয়ে এলাম ঘর । 

লেন বলে সাবাসি ভাই তোর সাইসেরে 
কল্যাণ কুশলে কর্পুর থাক রে সদাই। 
কোন্ পথে গিয়েছিলে আগ দেখি ভাই 
এত শুনি কর্প,র হইল হেটমাথা । 

কতক্ষণ রয় মিথ্যা চাতুরির কথা ॥ 
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কর্পর বলেন শুন লাউসেন তেয়ে। 

ভয় হইল তরসা অমনি গেল ধেয়ে 

তরুলতা ফুলেছে অনেক উলু কেশে। 

রাক্জিযোগে ধেয়ে গেলাম না পাইস্থ দিশে ॥ 

সেন বলে জীয়ে রহ কর্পর পাতর। 
তোমার ভরন! মনে রাখি নিরন্তর ॥ 

আমি বলি কল্যাণে কুশলে থাক ভাই । 

তোমার বালাই লয়ে আমি মরে যাই ॥ 

ছোট ভাই বলে তোমায় করেছিলাম হেলা। 

বুঝিতে নারিঙ্থ কর্পর বিধাতার খেল ॥ 

বলিতে বলিতে রাজা মকরম্দ বোলে। 

প্রাণধন বলিয়ে কর্পরে নিল কোলে ॥ 

বলিতে কহিতে দেহে কত দূব যায়। 

গোলাহাট নিকটে আসিয়ে উত্তরায় ॥ 

সেন বলে শুন রে কপূর ছোট ভাই । 

কোন্ গ্রাম দেখা ঘায় দিশে নাহি পাই ॥ 

নারিকেল গুবাক ওই পরিসর বাট। 

ধবল প্রাসাদচূড়া শুনি গীত নাট ॥ 

মাঝে মাঝে ওই "কত রমণীর ঠাট। 

কর্পুর বলেন দাদা ওই গোলাহাট ॥ 

এ দেশে রাজার নাম স্থরিক্ষে বাথেশ্বরী। 

প্রবল! প্রথরা নারী রাজ্যের ঈশ্বরী ॥ 

চৌদ্দ বুড়ি নাগর আছে গোলাহাটে ধর|। 

নিজগ্ুণে শ্রকজন চ্নৃতহারা ॥ 

চৌদ্দ বুড়ি নাগর তাঁর! রাজার নন্দন 
গলায় টাপার মালা অষ্ট আভরণ।॥ 

গুরিক্ষে নামেতে তার আছে এক চেড়ী। 
তাহার সঙ্গে নাগর সদাই দেড় বুদ্ধি 

তোমাকে রাখিবে দাদ। দেখে রূপবান্। 

মোর প্রাণ যাবে দাদ নিত্য ভেনে ধান ॥ 

সেন বলে যুবতির বর্শেতে করে কি। 

ভুলাতে নেরেছে চণ্ডী হেমন্তের ঝি ॥ 

কপূর বলেন দাদা নে নন চ্েেমন। 

সহজে অবলা জাতি বড়ই ঢেমন ॥ 

১৫ 

সেন বলে অবশ্ত গোলাহাট দেখে যাব । 

মহারাজ জিজ্ঞাসিলে কি বোল বলিব ॥ 

মহাপান্ত্র মহাশয় করিবে ঘোষণ!। 

বেহার ভরেতে মোর পালাল ভাগিন। ॥ 

অতএব গোলাহাট দেখে যাঁব ভাই। 

চিত্তেতে ভাবিলে ধশ্ম কোন চিন্তা নাই ॥ 

কর্পুর বলেন দাদা স্বভাব নাহি ছাড়। 

শুকদেব হইতে তুমি কোন্ গুণে বড় ॥ 
শিব দেনজ্ঞান যারে বলুকার তীরে। 

ব্যাসের মন্দিরে যবে লুকাইল ডরে ॥ 

তবে মহামায়া তারে বিড়স্কিল শেষে। 

তার মহাধান গেছে কদলীর দেশে॥ 

সংসারে বিষম বড় নারীর মিলন। 

সর্পের বিষেতে যেন বৈচ্যের মরণ ॥ 

বেশ্তার পরশে পাপ না যায় খগন। 

দেখিলে অনেক পুণা মুনির লিখন ॥ 

পরশ করিয়াছিল মহামুনি রাজ।। 

তারে বাম হইল পার্বতী দশভূজ| ॥ 

শনিবারে সিন্ধুপুরে লাগিল আগুন। 

ভাগ্যে পুণ্যবান্ প্রাণ পাইল অজ্জ্রন। 

সেন বলে হোক ভাই আছে নারায়ণ। 

এত বলি ছুটি ভাই করিল গমন ॥ 

সেন বলে দেখে যাব গোলাহাট সহর। 

দেখিব কেমন রাজা! ম্থরিক্ষে বাণেশ্বর ॥ 

এত বাল গোলাহাটে ছুটি ভাই যায় । 

নগর দক্ষিণ গনে দাড়াল যুবরা় ॥ 

হারাবতী মালিনী নটিনীর নফর। 

নটিনী করেন পৃজা পার্বতী শঙ্কর ॥ 
শিবপৃজা বিনে নটী জল নাঞ্চি খান। 

হারাবতী মালিনী তার পুষ্প জোগান ॥ 
লয়ে যায় ফুলমালা বিনোদ গাথুনি। 

বিচিত্র কুস্থম সব হেমহারে মণি ॥ 

যৌজনেক পথ যায় ফুলের সৌগন্ধ। 

মন্দ মন্দ ঝরে তায় সুধা মকরনা॥ 
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লাখে লাখে উড়ে বসে আকৃলিত অলি। 

কপূর বলেন দাদা হের এস বলি ॥ 

দেখ না অপূর্ব মালা মালিনীর ঠাঞ্ি। 
মালা লেহ পুজা দিব অনাগ্ গোসাঞ্ি ॥ 
এত বলি দুই ভাই করিল গমন । 

মালিনীর কাছে গিয়ে দিল দরশন ॥ 
মালিনী দেখিয়! সেনে করে অন্ুমান। 

বর্গ হইতে বুঝি এল ভগবান্ ॥ 
না হলে গোবিন্দ এত রূপ ধরে কে। 

হদয়ে জম্মিল মোহ শু মুখ দেখে | 

পরিচয় বিশেষ জানিতে মালিকাঁনী । 

করজোড় করি বলে ভক্কিমাথা বাণী ॥ 

কোন্ দেশে নিবাস বল কাহার হনয়। 

কি নাম তোমার বটে কহ মহাশয়। 

কোন্ বংশে উৎপত্তি কাজ কর কি। 

তোমার জননী হন কোন রাজার ঝি ॥ 

এত শুনি লাউসেন পরিচয় দেন । 

ময়ন। নিবাস মোর পিতা কর্ণসেন ॥ 

মহাপান্র মাম! আমার মেসো গৌড়েশ্বর | 
লাউসেন কর্পুর মোরা ছই সহোদর ॥ 

এত শুনি মালিনীর চক্ষে পড়ে লো। 

তবে তুমি হইলে আমার সইপো | 
তোমার মামার ঘর রমতি সহরে। 

আমার মায়ের বাড়ী তাহার ছুয়ারে ॥ 

তোমার মায়ের সঙ্গে করিতাঁম খেল! ! 

আইবুড় কালে হে করেছি সয়েলা ॥ 
তুমি আমার সইপো আমি তোমার মাসী। 
সইয়ের ঘরে বেট! হলে পুত্রতুল্য বাসি। 
আজন্ম হইলু' বন্ধ্যা বেটার কাঙাল । 
একদিন হবে তোমরা আমার ছাওয়াল ॥ 
আমার বাড়ী থাকিয়ে পবিত্র কর পুরী। 
তোমরা কেবল যেন রান আর হরি 
পাচ শত টাপাঞ্কুলে মালা পরাইব। 
নারায়ণ বলিয়া তোমায় তুলে দিব । 

কপূর বলেন শুন লাউসেন ভাই । 

বাস! লব মালিনীর বাড়ীতে চল যাই ॥ 

মালিনী বলেন বাপ এই মোর ঘর। 

বিধাত। করেছে মোরে রাজার নফর ॥ 

পুম্পের যোগান দিয়া আসি গিয়া আমি। 

ওই দেখা যায় বাড়ী যাও বাছা তুমি ॥ 

এত বলি মালিনী চলিল সত্বর। 

মালিনী চলিয়! গেল স্থুরিক্ষের ঘর ॥ 

জোগাইয়া ফুলমাল হইল বিদায়। 

চাল কড়ি বেধে নিয়ে আদিল আলয় ॥ 

মালাকার মালা গাথে হরিদান নাম । 

নয়ন ভরিয়ে দেখে কৃষ্ণ বলরাম | 

পাচ্য অর্থয দিয়া দিল বসিতে আ'সন। 

লেপিল কনক অঙ্গে অগুরু চন্দন ॥ 

পাচ শত টাপাফুলে পরাইল মালা। 

বেষ্টিত তারার হার যেন শশিকলা ॥ 

পরিপাটি ভোজন করাল ছুটি ভাই । 

রহিল মালীর বাড়ী ভাবিয়া গোসাঞ্ডি ॥ 

হেনকালে তথায় আইল ভাঁজনবুড়ী। 

রামদাঁস বলে সকল কইল দেড়ি॥ 

বুড়ী বড় রদিক! বদনে নাঞ্ি ঈ।ত | 

অন্ন বিনে শুকায়ে গিয়েছে তার আত 

তৈলবজ্জিত কেশ শঙ্ঘের বরণ । 

অতি জীর্ণ অঙ্গে শোভে পিন্ধান বসন ॥ 

গলিত গায়ের মাংস ঝাপিয়াছে ভূরু | 
কটিদেশে অন্ত্র নাঞ্ডি চলিতে কাপে উরু ॥ 

দশনবঞ্জিত মুখ লু লহ হাসে। 

হাপিয়া হাসিয়। কয় মালিনীর পাশে ॥ 

হীরা কে তোমার বাড়ী কাহার তনয়। 
আধার করেছে আলো রূপের ছটায়॥ 

স্ুরিক্ষে গুরিক্ষে হতে তুমি ভাগ্যবতী । 
অপক্ধপ নাগর গে! তোমার বসতি ॥ 
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স্বরিক্ষে আপনি পৃজে পার্বতী শঙ্কর। 

নাহি দেখে কভু সেই এমন নাগর ॥ 

এত গুনি হারাবতী কোপে কম্পমান। 

ভাজনবুড়ীরে কত ভুড়িল বাথান ॥ 

অধিক বয়স মোর লাজের সময় কোথা । 

পাগলী হইলি বুড়ী থেলি লাজের মাথ! ॥ 

তিন ভাগ বয়স গেল এক ভাগ আছে। 

ষেযার স্বভাব তার নাঞ্ কতু ঘুচে 

দুর ছার পাগলী বুড়ী তোকে বলি কি। 
আমার ছুটি সইপে। কাল এনেছি ॥ 

এত শুনি ভাজনবুড়ী করিছে উত্তব। 

সইয়ের পোয়ে পেয়েছ বিদেশী নাগর ॥ 

মালিনীর বেটি ঠেটি চুপ দিয়া থাক। 

দিনে তোমার সইপো রাত্রে বুকে রাখ ॥ 

নাস বেশ লেপন করিতে আমি যাই। 

ভুলাইয়ে লয়ে যাব মুখে দিয়ে ছাই ॥ 

এত বলি বুড়| নাগী করিল গমন । 

সীনকেতনের বাঁণে হল অচেতন ॥ 

ঘর ছুয়ার সকল বেচিতে গেল বুড়ী । 

মেটে পাথর বেচে পাইল পাচ 'গণ্ডা কড়ি ॥ 

»রকা পাইজপাতা। বেচে দেড় বুড়ি। 

ঘর ছুয়ার বেচেগুপাইল দশ পণ কড়ি ॥ 

অতঃপর চলে গেল সই মালিনীর ঠাঞ্চি। 

সই বিনে মইয়ের মরম কেউ জানে নাঞ্ডি ॥ 

বুড়ী বলে কি কর গে! মালাকার সই। 

পূর্বের পিরিতে এলাম মনের কথা কই ॥ 

হীরে মালিনীর ঘরে নাগর ছুই জন। 

ভুলায়ে ভজিব তারে সফল জীবন ॥ 

শোলা কেটে গড়ে দিবে অষ্ট আভরণ। 

এত বলি গুণে দিল কড়ি দশ পণ 

মাঁলিশী হাসিয়া লয় সরস বয়ান । 
শরতের শোলা কেটে করে খাঁন খান ॥ 
শোলার পাশুলি গড়ে' শোলারধুগড়ে হার। 
শোলার মাছুলি গড়ে অষ্ট অলঙ্কার ॥ 

দুই ভূজে শোলার শঙ্খ অপূর্ব দর্শন। 

রাংতায় সিজের আটা হুধ্যের বরণ ॥ 

শোলার কাটি পরিপাটি দেখিতে উজ্জ্বল । 

রাংতার সহিতে চরণে পাতামল ॥ 

নাকচোন! নাকেতে ছু কাঁণে কাটা কড়ি। 

ঘর গেল বুড়। মাগী গুণে দিয়ে কড়ি ॥ 

বয়সে জরতী দশ! ভাবে যুবা বেশ। 

আপনার কুঁড়েতে গিরে করিল প্রবেশ ॥ 

অন্।দ্য গোবিন্দপদ ভরসা কেবল। 

রাম্দান গায় গীত অনাস্তমঙ্গল ॥ 

বুড়াকালে ঘন কাশি বুকে বাঁজে শেল। 

সম্মুখ সাঁতায় মাখে তিন কড়া তেল ॥ 

চিকণি চিরুণি বলে পড়ে গেল সাড়া। 

বার হল চিরুণি তার তিনটে ছিল ড়া ॥ 

কেশ অশাচড়িতে বুড়ী যতনে বসিল। 

ভিলভূঞ্জে কৃষাণ যেন লাঙ্গল জুড়ে দিল ॥ 

চুল নাঞ্জি শণ দিয়ে বান্ধিল লোটন। 

হাঁত বুলাইয়ে দেখে টেকোর বাটন ॥ 

শোলাঁর আভরণ অঙ্গে পরে দড়বড়ি। 

সিন্ুর বিহনে পরে পাটকেলের গুড়ি ॥ 

অষ্ট অলঙ্কার অঙ্গে করে ঝলমলি। 

কাজল বিহনে পরে ছু তা হাড়ির কালি ॥ 

তিনখানি টেন! পরি হইল রূপসী। 

উলুবন হতে যেন বেরুল পিচাশী | 

-ড়ি ধরে বুড়া মাগী করিল গমন । 

যেখানে লাউসেন বর্পুর ছুই জন ॥ 

বোলচাল নাঞ্চ মাগী হেসে হুট গেল। 

পূর্ণ অমাবস্যা যেন সম্মুখে দাড়াল ॥ 

হেসে হেসে কথা কয় যেন পেঁচার রা। 

কপূর বলেন দাদা পেতিনীর ম॥ 

মাগী বলে নাতি হে, চেয়ে দেখ ফিরে। 

বয়েস বলিয়ে বাড়া ঠেলিও না দূরে ॥ 
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কোন্ ছার জীবন যৌবন বালির বাধ 

রাহ গরাসিলে হে মলিন হয় চাদ ॥ 

কিকরিবে কূপ গুণ কি করিবে বেশে । 

নিতৃই নৃতন মুখ নারী র্লৃতিরসে॥ 
সেন বলে শুন রে কপৃরি ছোট ভাই। 
এই বুড়া মাগী সব মেয়ের বালাই ॥ 

কর্পর বলেন দাদা কাণ পেতে শ্বন। 
বুড়া মাগীয় দোষ নাঞ্জি মাটিখানার গুণ 
এমন বয়েস মাগী চরিব্ন এমন। 

না জানি যুবতিকালে করেছে কেমন ॥ 

সেন বলে কুমতি কুবেশ ত্যজ দৃরে। 

ছুই দিন পরে যাবে শমনের পুরে ॥ 

এই বেলা অভাগিনি ধর্মে দেহ মন। 

নিরন্তর মনে ভাব গোবিন্দমচরণ ॥ 

ছাঁড়ি পাপবাসনা রসন1 নামরসে। 

অস্তিমে সদগতি পাবে যাঁবে স্বর্গবাসে ॥ 

বুড়ী বলে ও সব কাহিনী থুয়ে রাখ । 
চরণের দাসী বলে একবার ডাক ॥ 

রতিকল!| শিখাৰ জানাব প্রেমরস। 

যে রসে গোবিন্দ গোপীপিরিতির বশ ॥ 

কাছ ঘেঁষে সেনের বমিল পাপমতি । 

যজ্জের আগুনে যেন পতঙ্গ আছুতি ॥ 

ঘন ঘন কর্পুর দাদাঁর পানে চায়। 
নয়নভঙ্গিতে সেন মনোভাব কয় ॥ 

গ। তুলিল কপুরি যেন সাক্ষাৎ অনিল। 

চুলে ধরে বুড়া মাগীর ঘাড়ে মারে কিল ॥ 
কিল খেয়ে বুড়া মাগী উঠে দিল রড় । 

শোলাঁর আভরণ ভাঙ্গে করে মড় মড় ॥ 

চড় থেয়ে বুড়। মাগী পাইল মনস্তাপ। 
ভরম ভেঙ্গে গেল যেন চেত্র মাসের কাপ ॥ 

বুড়ী বলে ভাল থাক নাগর সুন্দর । 

এখনি কহিব গিয়ে সুরিক্ষের ঘর ॥ 

পড়িলে উঠিতে নারে ধায় উর্ধশ্বাসে । 

শ্ীধশ্মপুরাণ কবি রামদাস ভাষে ॥ 

বুড়ী বলে শুন রাম! সুরিক্ষে গুরিক্ষে । 
অপরূপ সুন্দর নাগর এলাম দেখে ॥ 

সুরিক্ষে গুরিক্ষে আর মালিনী হারাবতী। 

যেন চাদ উদয় হয় পূর্ণিমার রাতি ॥ 

নৃতনযৌবনী নব রূপের নিছনি। 
কটাক্ষে চাহিলে মন হরে দেব মুনি ॥ 

ঝুড়ী বলে শুন রাম। স্ুরিক্ষে গুরিক্ষে | 

অপরূপ সুন্দর নাগর এলাম দেখে ॥ 

কি কহিব তাহার রূপের নাঞ্ি লীমা। 

দশ মুখ হলে কহি তাহার মহিমা ॥ 

নবীন কিশোর ছুই সুন্দর পুরুষ। 
রামায়ণে শুনেছ যেমন লব কুশ॥ 

বদন শরতের শশী অধর হিন্কুল। 

তনুরূচি শোভা করে সরিষার ফুল॥ 

ললাটফলকে ষেন ভ্রময়ে ভ্রমর | 

রাজদণ্ড টিক আছে তাহার উপর ॥ 

মোহন মুকুতারুচি বত্রিশ দশন । 

স্থচারু চিকুর কাল শিরে স্বশোভন ॥ 

দেখিলে সে রূপ কান্তি মদন মোহিত। 

প্রথমে আপনি গেলাম করিতে পিরিত॥ 

অভ্এব তোমার ভাগ্যের নাঞ্জি ওর | 

হরগোরাী পুজিয়ে পাইলে বায়ে দোর ॥ 
এত কাল সার্থক পুজিলে দশতুজ1। 

তুমি যেমনি সুন্দরী সুন্দর তেমন রাজ! ॥ 
আভরণ পরে গায় সাজায়ে পসরা । 

যেন কৃষ্ণ দরশনে চলিল মথুরা ॥ 

মনে নাঞ্চি কল্পন! তোমারে কহি হিত। 

বড়াই হইতে রাধার হইল সম্প্রীত ॥ 

ন্যাস বেশ করিয়ে পনর! সেছে যাই। 

তুমি রাধা ঠাকুরাণী আমি যে বড়াই ॥ 

এত শুনি নটিনী রূপের পরিপাটি । 

সভায় সাজিল যেন অমরার নটা ॥ 

দুলিচ! উপরে বসে সপ্তম মহলে । 

পান গুয়া অবিরত বদনকমলে ॥ 
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প্রথমযৌবনী সব চাপারুচি গ|। 

স্বর্ণের ছুলিচা উপরে রাখে পা॥ 

আভরণের পেড়ে! দাসী রাখিল তার কাছে। 

কাঁচ মণি মুকুতা মিশাল হয় পাছে ॥ 

হাতে করে ধরে দাসী বিমল দর্পণ। 

মুখ নেহালিয়া দেখে বত্রিশ দশন ॥ 

কুবর্ণের চিক্লুণি কেশ করিল মার্জন]। 

কাঁনযোড়া করিয়া বান্ধিল গোরোচন! ॥ 

দাসী বিনাইয়া বাদ্ধে রসের ভাবন। 

মদন মোহিতে যেন রৃতির সাজন ॥ 

সাবধানে পরে নী অষ্ট আভরণ। 

কীাচুলি পরিল কষে উরজশোভন ॥ 
কতখানি কারু তায় হিরে পরিমর | 

বিনতানন্্ন মণি মদন সরোবর ॥ 

এক ঠাঞ্চি গোকুল মথুর। বৃন্দাবন । 
রাধা কোলে করি নাঁচে প্রীরাধারমণ ॥ 

রূপের সৌরভে কত্ত অলিগণ ধাঁয়। 

অধরে তাম্ধলরাগ বড় শোভা পায়॥ 

খাসা সাঁজ। গুঁয়া পণন সাঁজাল পসর।। 

কষ্জ দরশনে €গাঁপী চলেছে মথুর] ॥ 
স্থরিক্ষে গুরিক্ষে সঙ্গে আর হীরাবস্তী। 

সহর ভিতরে রাম! চলে শীপ্রগতি ॥ 

কাশ্বতলায় গিয়ে রাখিল পসরা । 

শ্তাম অভিসারে যেন রাধা স্থধাধরা ॥ 

পয়ঃফেন জিনি শযা। বিছাল ন্রন্দরী | 

তার উপর বসিল স্থরিক্ষে বাণেশ্বরী ॥ 

ডাইনে স্থরিক্ষে গুরিক্ষে তার বামে। 
রাধা ঘেন নিকুঞ্চে ভ্বেটিল গিয় শ্তামে ॥ 
কামেক্ম কামিনী দিনি পরম সুন্দরী । 

উর্বশী জিনিয়া রূপ ইন্দ্রের অপ্দরী ॥ 
নটা সব রইল সাজি কাদস্বতলায়। 
মালিনীর বাড়ী হেথা লাউপেন রায় ॥ 

কপূর বলেন শুন লাউসেন ভাই। 

বিদায় হয়ে মাসীর বাড়ী গোউড় চল যাই॥ 

১১৯৭. 

অতএব শুনিল সেন কর্পুরের বচন। 
মাসি আজ্ঞা কর যাই গোউড় ভূবন 
এত শুনি মালিনীর চক্ষে বহে লো। 
কোলে করে তুলিস যুগল সইপো॥ 
তোঁম] দোহে দেখিয়া পাইলাম বড় সখ । 

বিদায় দ্রিতে আমার বিদরে যাঁয় বুক ॥ 

গোউড় গমনপথে বাঁস1! লবে আসি 

সেন বলে তথাস্ত্ব বিদায় হই মাসি॥ 

এত বলি বিদায় হইল ছুই জনে। 

ছুই ভাই চলে যায় গোলাহাট গনে 
গোলাহাট সহর দিয় ছুই ভাই যায় 

বসেছেন নাগরী নাগর গীত গায় ॥ 

বৃদ্ধ বৃদ্ধ মাদল বাজিছে পরিপাটি । 

কত ঠাঞ্জি নট নাচে কত ঠাঞ্জি নটী ॥ 

নাগরা ঢুলিছে কত নাগরের কোলে । 

দূপ দপ, দিবসে কত রতনবাতি জলে ॥ 

দেখ ভাই কর্পুর দেখ রে অপরূপ । 

হরিস্থতে হরি গিলে হরি বড় ভূপ ॥ 

লাউসেন কপূর সহর দিয়ে যায়। 

কদঘ্তলায় নটা দেখিবারে পায় ॥ 
লাউসেন কর্পুর গেলেন তার কাছে 

চিন্তামণি মুকুতা মিশাল হয় পাছে ॥ 

হেন কালে ভাজনবুড়ী দেখাইয়া! দেই । 

বলেছিলাম সাক্ষাতে চিনিয়। লও এই ॥% 

সেনকে হেরিল নটী বঙ্কিম নয়নে। 

চঞ্চল হইল মন মদনের বাণে ॥ 

সেন বলে গণ্ডা কতক তাম্ব ল বেচহ। 

পুজিব গোবিন্দপদ পান ফুল দেহ ॥ 

* ইহার পর অতিরিক্ত পাঠ,__ 

কপূর বলেন ওরে ময়নার অধিকারী । 

পৃজ না নদীর জলে গোবিন্দ শ্রীহরি॥ 

এইখানে পান ফুল কিছু কিনে লও । 

চি'ড়ে ভাজ! জল পান মোরে কিছু দাও | 

এত বলি ছুটী ভাই করিল গমন। 
কদমতলায় গিয়া! দিল দশন ॥ 

পিসী 
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নটী বলে আমার পসরা এই বটে। 

যাহা অভিলাষ আসি লহ না নিকটে ॥ 

সেন বলে তাম্বলের মূল্য বেচ কি। 

ঝাটু বলযে উচিত মূল্য আমি দি॥ 

নটা বলে পান কিনে রসিক স্বজন । 

এক বিড়ে পানের মূল্য বিংশতি কাহন ॥ 

যে খায় আমার পান পামরিতে নারে । 

আশী বছরের বুড়। যুব! হতে পারে ॥ 

পাচ বিড়ে পান মোর মহোষাঁধ খায় যে। 
জরা লোক খায় তযুবক হয় সে॥ 

দিনে দশ বিড়ে পায় রাজা গৌড়েশ্বর। 

পাচ বিড়ে পায় তার মাঁছুদে পাত্র ॥ 

আর যত বার ভূঞা ষোল পাত্র আছে। 

দিন গেলে ছুই বিড়ে যায় তার কাছে ॥ 

এত শুনে পান ফেলে কর্ণে দিল ভাত। 

তিনবার স্মরণ করিল রাধানাথ ॥ 

বুঝিলাম বিশেষ তোমার চাতুরাঁলি। 

যেখায় তোমার পান তার কুলে কালি ॥ 

এমন বয়সে তোমার এমন বেচ। কেনা । 

এমন করিয়া এত করেছ রূপ। সোন। ॥ 

কর্পূর বলেন দাদ! বাঁড়িল জঞ্জাল । 

পান নয়, বেচে মাগী গুধধ মিশাল ॥ 

ঘরে ঘরে দোকানে যতেক চিড়া মুড়ি । 

মায়া করে বেচে সব উষধের গুঁড়ি ॥ 

এত বলি পান ফেলে চলে সদাগর । 

নটিনী ধাইল যেন মত্ত করিবর ॥ 

সঙ্গেতে শতেক দাসী ধাইল অমনি । 

কটাক্ষে মুনির মন হরে একো ধনী ॥ 

ঘেরিয়! ঈড়াল দেনে যতেক রমণী | 

তারার মাঝারে যেন শোভে দিনমণি ॥ 

স্বরিক্ষে বলিছে ওহে শঠের সায়র । 

পসর৷ লুটিয়া ফেল রাস্তার উপর ॥ 
এই দেখ মহাশয় বাজার আমার । 

এ দেশে নাহিক ব্রদ্ধার অধিকার ॥ 

যেজন আসে হে মোর এই গোলাঘাটে। 
সমস্যা পূরণ করে আমার নিকটে ॥ 

পরাজয় যেবা হয় আমার বিচারে । 

সে জন অধীন থাকে আমার দুয়ারে ॥ 

আমি যদি হারি হে কাটিবে নাক কান। 

এত শুনি সেনরাজার সহাস্য বয়ান ॥ 

ভাগবত পুরাণাদি কয়ে গেছে মুনি । 

বেবুশ্যার সমস্যা কখন না শুনি ॥ 

অনাগ্যপদারবিন্দ ভরসা কেবল। 

রাম্দাণ বিরচিল অনাছুমঙ্গল | 
(সা সউিনমোে জজ 

নটা বলে মোর কথ! কর উপহাস। 

[যে কালে রাধার পূর্ণ হইলেক রাস ॥ 

ষোল শত গোপী সঙ্গে শ্রানন্দের নন্দন। 

রাধা সখী হরিলেন গোবিন্দের মনা 

দেন বলে মোর গুরু বীর হম্নমান। 

চারি যুগের পারি খড়ি করিতে প্রমাণ | 

নটা বলে তবে হাতে লেউ গঙ্গাজল। 

বুঝিব তোমার গুরু কত ধরে বল॥ 
আমি যদ হারি রায় ভোম। বর্তমান । 

খড়গ দিয়ে আমার কাটিবে নাক কান ॥ 

তবে যদি মহাশয় হারিবে আপনি । 

তুমি পাটে রাজ! হবে আমি হব রাণী ॥ 

এত শুনি সেনরাজা কথায় ভূলিল। 

গঙ্গাজল তুলসী তখনি হাতে নিল ॥ 
ত্য সত্য ব্রহ্ম সতা যদি করি আন। 

এই সত্য লজ্ঘি যদি নরকে পয়ান। 

এই সত্যগণ্তী যদ এড়াইয়া যাঁই। 

থঙ্গোতে কাটিয়! গাভী গঙ্গাতে ভালাই ॥ 

সত্য লাগি চন্দ্র স্্য্য উদয় আকাশ । 

সত্য লাগি যুধিষ্ঠির গেছে বনবাস ॥ 

নটা বলে তবে তুমি ধন্ম অবতার। 

তবে শুনি কহ রায় ধাউতের বিচার | 



মৃত্তিক! পাষাণ আদি গ্রতিমা নির্মাণ | 

কহ সে পুরুষ তার কোথা বশে প্রাণ ॥ 

কাঁমাখ্যার কামচণ্তী কামাখ্যাতে আসে। 

কহ রায় নারীর ধাউত কোথা বসে ॥ 

এত গুনি দেনরাজা ভাবে মনে মন। 

চাঁরি বেদ ষট্ শাস্ত্র বাছিল তখন ॥ 

মনে মনে পুরাণাদি চিস্তিল অপার। 

কোথা ন! পাইল দিশে লাগে চমৎকার । 

আশঙ্ক। জন্মিল মনে বিষণ বদন। 

ক্পুরের মুখ চাহি শুধান বচন ॥ 

কপূর বলেন দাদ। বলিয়াছি আগে। 

গোল[হাটে কাজ নাঞ্জ চল এই ভাগে ॥ 

এখন নটীর বাড়ী ভাত খাও তুমি। 
বৈস দাদা তোমাকে আমার রামরামি ॥ 

এত বলি কপ্পুর উঠে দিল রড়। 
পলাইয়! গেল যেন বৈশাখের ঝড় ॥ 

কর্পর লুকাল গিয়ে মোদকের ঘরে । 

নটী সব লয়ে যায় লাউসেনে ধরে ॥ 

নটী দেখে সেন যেন্'জলস্ত পাবক। 

যুধিষ্ঠির রাজার প্রায় দেখিল নরক ॥ 

এক ঠাঞ্রি বসে আছে নাগর বিশাশয়। 

শাউসেনে লয়ে যায় চন্দ্রের উদয়। 

এম এস বলিয়ে কত সেনে সম্ভাষণে । 

এক অঙ্গ কাপে কোপে আর অঙ্গ টানে । 

মধ্যখানে বসিলেন লাউসেন ধীর। 

পাতকী নিস্তার হেতু যেন যছুবীর | 
নটিনী সেনের কাছে জুড়ি ছুটি হাত। 

আজ্ঞ কর মহাশয় রন্থুই করি ভাত। 

এত শুনি সেনরাঁজ| বিষগ্ন বদন । 

স্বরিক্ষে সম্তাষি সেন বলিছে বচন । 

তিন দ্রিন কেবল ধর্শের মুখ চাব। 

পরিণাম বুঝিয়ে আপনি জাতি দিব ॥ 

দিনমণি থাকিতে হয় আমার ভোজন । 

সন্ধাকাল হইলে অবশ্ত অনশন। 

অনাদি-মঙ্গল ১১৯ 

অতেব তোমাকে বলি যাও দড়বড়ি। 

তআাউ কলসী আ্বাউ সরা আর আ্বাউ হাড়ি॥ 
তোমার ভবনে রাম পৃজিব ভগবান্। 

এক প"দয় আপনি ভানিয়ে আন ধান ॥ 

তৃণ কাষ্ঠ আমি কভু না করি দাহন। 

পা।রজাত বস্ত্র কিছু আনিবে এখন ॥ 

পরিপাটি আনিবে বন্ধনের দ্রব্জাত। 

ঘ্বৃত মানি দিবে কিছু শ্রীফলের পাত | 

এত শুনি সথরিক্ষে গুরিক্ষে পানে চায়। 

অসম্ভব সব দেখি কি হবে উপায় ॥ 

গু?রক্ষে বলিছে রাণি ভয় তোমার কি। 

একমনে ভাবন। কর হেমন্তের ঝি॥ 

ভাবিলে অভম্পদ কি তার অপায়। 

রন্ধনের আম্োজন কত বড় দায়॥ 

এত শুনি স্ুুরিক্ষে নটী ভাবিয়া ভবানী । 

হরিচন্ত্র কুস্তকারে ডাকিল তখনি ॥ 

পরিপাটি কুমার গড়িল আউহাড়ি। 

রৌদ্রতাতে শুকৃন! করিল দড়বড়ি। 

এক পাঁয়ে ভানিয়া আনিল উড়িধান। 

অন্তরে দেবীর পদ সতত ধেয়ান ॥ 

ডাবরে রাখিয় ঘৃত বস্ত্র পারিজাত। 

নটিনী সেনের কাঁছে যুড়ে ছুই হাত। 

তবে লাউসেন রায় গ! তুলিয়া যায় । 

উর্মুখ হয়ে দিবাকর পানে চায় ॥ 
ছায়ার সহিত ওহে ঠাকুর দিবাকর | 

তোমাকে দোহাই তুমি ধদি যাও ঘর ॥ 
দিনমণি দিবস দুফর রও তুমি। 

জাতি যায় ধন্মের ভকিতা হই আমি ॥ 

বাম হল বিধাত। বিপাকে পড়ি আজি। 

দাড়াল সুর্যের রথ নাহি চলে বাজি ॥ 

একান্তে ভাবিয়া ধশ্মচরণকমলে। 

রন্ধন করিতে রাজা লাউসেন চলে ॥ 

হবি খেয়ে হ্ুতাশন যেমন এক কালে। 

খাব দাহন পার্থ ভারতেতে বলে ॥ 



১২০ জনাদি-মঙ্গল 

তেমতি দহিৰ আজি নটিনীভূবন। 

অবধান ওহে ব্রহ্মা কমল আসন । 

এত বলি ঘবতে দেয় বস্ত্র পারিজাত। 

রক্ষা বলি যোগাইল হাতে বিদ্বপাত। 
দশ বিশ শতখান হাতে করে লেই। 

জয় ব্রহ্ধ। বলিয়া! আগুনে ফেলে দেই ॥ 

অন্কৃল বিধাতা হইল সাধু জানি । 

পোড়াইল বসন যত না তাতে ভাতানি। 

সেন বলে আর বস্ত্র আন শত ভার। 

এত শুনি যায় নটী ভাণ্ডার ভিতর | 

নানা জাতি বসন ভাণ্ডারে যত ভিল। 

সকল দহিল সেন অন্ন না হইল ॥ 

ছকুড়ি নাগরের যত আঁনিল বসন । 

সব পোড়াইল রাজা না হল রদ্ধন ॥ 

নটিনী বলেন শুন ওহে সদাগর | 

আর কোন বস্ত্র নাঞ্জি ভাগ্ডার ভিতর ॥ 

নটা দেয় আপনার বস্ত্র পারিজাত। 

তবে লাউসেন রাজার রহ্থই হোল ভাত ॥ 

অনাছযপদারবিন্দ ভরসা কেবল। 

রামদাস বিরচিঙ্প অনাছ্যমঙ্গল ॥ 

নটিনী সেনেরে বলে বিনয় বচন। 

রন্ধন হইল সায় করহ ভোজন ॥ 

সেন বলে ভোজন করিব যদি আমি । 

অতিথের জগ্ডাল সহিতে পার তুমি ॥ 

কলিতে পাষাণমূর্তি দেব নারায়ণ। 

অতেব পাষাণে আমি না করি ভোজন ॥ 

নটী বলে কনকভাজন আমি দিব । 

সেন বলে াহা আমি নাঞ্চি পরশিব ॥ 

ধর্মের সন্্যাপী আমি নাঞ্জি প্রয়োজন । 

কতু না পরশি আমি কামিনী কাঞ্চন | 

পাঁকিলে কদলী দিয়! পৃজে জগন্নাথ । 
অতেব কদলীপন্ধে নাঞ্জি খাই ভাত ॥ 

অতেব তোমাকে বলি যাও স্বরা করি। 

তেতৃলপত্তের থাল ত্েঁতুলপঞ্জরের বারি ॥ 
গুনি এত স্থরিক্ষে গুরিক্ষে পানে চায়। 

মালাকার নাগর তেকফে আনিল তথায় ॥ 

রঙ্গিনী মালিনীর বালা কত রঙ্গ জানে। 

সিজ আটাতে তেঁতুলপন্জ্রের ধারি গড়ে আনে। 

তেঁতুলপত্রের ঝারি তায় থুইল বারি। 

সেন বলেন নিশ্চয় ছাড়িয়া গেলেন হরি ॥ 

সেন রাজা নটিনীরে বলিছে বচন। 

কাক ডাকিলে মোর ন! হবে ভোজন ॥ 

নটা বলে আনন্দে ভোজন কর তৃমি। 

কাক থাকে সহরে তাড়ায়ে দিব আমি ॥ 

ছকুড়ি গুলান দিল ছকুড়ি নাগরে। 

ছকুড়ি নাগর তারা কাক তেড়ে মারে ॥ 

তবে লাউসেন রাজা রাখিলেন ভাত। 

ভোজনের কাঁলে মনে হইল জগক্লাখ ॥ 

অন্ন রাখি ভূমেতে ভাবেন ভগবান্। 

এ ঘোর বিপদে প্রভু কর পরিজ্বাণ॥ 

নটিনীর বাড়ী প্রভু মোর জাতি যায় । 

অঞ্জুনসারথি কোথ। গেলে ধন্রাম্ন 

হনুমান এবার হতাশে কর পার। 

হন্গমান কাক ঠেলা করিতে উদ্ধারা 

মায়াতে বাতাসম্থত হলেন বায় । 

ক! কা শবদে সঘনে করেন নির্ধেষ ॥ 

বায়ম বাতানস্থত উড়ে বনে চালে । 

আপন ভাষায় ডাকে অন্ন খাবার ছলে। 

সেন বলে নটী মাগী প্র ডাকে কাক । 

না হোল ভোজন মোর এই অল্প রাখ ॥ 

এত বলি গ' তুলিল লাউসেন রায় । 
অগ্নি জেলে দেয় যেন নটিনীর গায়। 

মনে যদি জান তুমি নাঞ্চি খাবে ভাত। 
তবে কেম পোড়ালে বসন পারিজাত ॥ 

শূন্ করি পোড়াইলে বন্তের ভাসার ৷ 
জাত লব বেড়ি দিব কেব! রাখে আগ । 



দিগের নাগরে মাগি ডাকে দড়বড়ি। 

লাউসেন রাজার পায় তৃলে দ্রিল বেড়ি । 

বেড়ি দিয়ে লাউদেনে রাখে কারাগারে। 

হেনকালে হচ্ছমান গেলেন তথাকারে ॥ 

দ্বি্বেশে আসিয়। দাড়াল হনুমান। 

ডেকে বলে বাপধন তোমার কল্যাণ ॥ 

মারুতি করেছে মায়! বুঝ! নাঞ্জি যায়। 

বলে তোমায় আশীর্বাদ করুন ধর্দমরায়। 

আমি তোর মল্পগুরু পরিচয় দি। 

আমি যার সঙ্গে আছি তার ভয় কি 

এত শুনি সেন রাজ! হাত জুড়ি কয়। 

আমার দুঃখের কথা শুন মহাশয় ॥ 

তুমি আমার গুরুদেব সেবক তোমার । 

অবধান করি শুন ধাউতের বিচার ॥ 

কামাথ্যার কামচণ্ী কামাখ্যায় এসে। 

কহ্ গুরু নারীর ধাউত কোথা বসে। 

এত শুনি হেসে বলে পবনকুমার । 

আমি না কহিতে পারি ইহার বিচার | 

দণ্ড চারি এখানে এবলম্ব কর তুম। 

বৈকুঠে বিষ্ণুর কাছে জিজ্ঞাসিব আমি ॥ 
সেন বলে আপনি যাইবে কোন্ দেশে। 

ইন্থ বলে আমি আমি চক্ষের নিমেষে ॥ 

এত বলি মহাবীর করিল গমন । 

বৈকুঠে বিষ্ণুর কাছে দিল দরশন 1 

করবোড় করি বলে পবননন্দন। 

গোলাহাটে বন্দী হল রঞ্জার নন ॥ 

কামাখ্যার কামচ্তী কামাখায় এসে। 

কহ ঠাকুর নারীর ধাউত কোঁথায় বসে ॥ 

এত শুনি ঠাকুর হইল হেটমাথ| । 

আমি না কহিতে পারি ইহার বারতা ॥ 

শম্যনাথ আমার নাম শুন্যে আরোপণ। 

সত্ব রজঃ তমোগুণ করিলাম স্থজন ॥ 

বন্ধা বিষণ মহ্শ্বর এই তিন জন। 

জিজ্ঞাস ব্রন্মার কাছে পবনননদন ॥ 

১৩ 
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এত শুনি মহাবীর যান জনলোকে। 

চক্ষুর নিমেষে গেল ব্রহ্মার সম্মুখে ॥ 

যেখানেতে বসিয়া আছেন পল্মাসন। 

করশোড় করি বলে পবননন্দন ॥ 

কাঁমাখার কাঁমচণ্তী কামাখ্যায় এসে । 

কহ ব্রহ্মা নারীর ধাউত কোথা বসে॥ 

ব্রহ্মা বলে আমি চারি বেদের করতা ৷ 

আমি না কহিতে পারি ইহার বারতা ॥ 

আমার বচন শুন মরুতকুমার। 

কৈলাসে শিবের কাছে পাবে সমাচার ॥ 

এত শুনি মহাবীর করিল গমন । 

টকলাসে শিবের কাছে দিল দরশন ॥ 

কৃত্তিবাস ধুজ্জটি ঠাকুর গঙ্গাধর। 
তোমার কাছে পাঠাষে দিলেন মায়াধর ॥ 

কামাথ্যায় কামচণ্ডী কামাখ্যায় এসে। 

কহ দেব নারীর ধাউত কোথায় বসে ॥ 

শিব বলে খেলা করি লইয়া কুচনী। 

এমন বিষম কথা কভু নাঞ্ঞ শুনি ॥ 

আমার বচন শুন মরুতকুমার | 

পার্বতীর কাছে গিয়। পাবে সমাচার ॥ 

এত শুনি বীর হন জলস্ত অনল । 

আজিকে দেবতা সব গেল রসাতল ॥ 

যার বিছ্য। বলাইয়া লব তার ঠাঞ্ি। 

অতঃপর জানিলাম দেবতা কেহ নাঞ্ি | 

এত বলি মহাবীর করিল গমন। 

ভগবতীর ভুবনে দিলেন দরশন ॥ 

করযোড় করি হন লোটায় ধরণী । 
প্রণাম করিয়া! বলেন গদগদ বাণী ॥ 

তোমার কাছে পাঠাইয়! দিলেন মায়াধর। 

গোলাহাটে বন্দী হল ময়নার সদাগর ॥ 

আখড়াশালেতে খড়া দিয়াছিলে যারে । 

ললাউলেন কষ্ট পায় নটিনীর ঘরে ॥ 

কামাখ্যার কামচণ্তী কামাধখ্যায় এসে। 

কহ দেবি নারীর ধাউত কোথ! বসে ॥ 
খ 
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এত শুনি ভগবতী হন হেটমাথা। 

মায়া করে পাঠায়েছে যতেক দেবত। । 

মোর কথ! বলাইয়! লবে মোর ঠাঞ্জি। 

দ্ধ! বিষু মহেশ্বর কেহ জানে নাঞ্ি ॥ 

এই কথা রহিবে ব্রহ্মার স্যট্টি বই। 

অবধান কর বার ধাতুতত্ব কই ॥ 
পক্ষী নয় পাখা নয় ভিম্বমধ্যে ছা। 

কটাক্ষে মরণে মারে নাঞ্জি হাত পা। 

সেই সে সবারে দেখে তারে নাঞ্জি দেখি । 

সেই সে পরম রত্ব যত্ব করে রাখি ॥ 

সীমস্তে সিন্দুর তাঁর নয়নে কঙ্জল। 

টল ঢল করে যেন নয়নের জল ॥ 

কামাথ্যার কামচণ্ডী কামাখ্যায় এসে। 

বল গিয়া নারীর ধাউত বাম চক্ষে বসে । 

উপদেশ পেয়ে হস প্রণাম করিল। 

চক্ষুর নিমেষে গোলাহাটে উত্তরিল ॥ 

যেখানেতে বন্দিশালে ময়নার ঈশ্বর | 

উপনীত ছল গিয়া তথা বীরবর | 

হু কহে লাউসেনে বন্ধন ঘুচায়। 

ধাউতের বিচার শুন সাবধান হইয়। ॥ 

ভাল বেটা লাউসেন বসে আছ তুমি । 

তোরে শিষ্য করে বড় দুঃখ পাইলাম আমি ॥ 

জানি ধাউতের তত্ব দেবীর নিকটে । 

ঝাট আইলাম জানি তোমার সঙ্কটে । 

শিখাইল লাউসেনে নারীর পরাণ। 

বিদায় হইয়া বৈকুঠে গেলেন হনুমান | 

বন্দী হইয়া ঘরে বনে ময়নার তপোধন । 

হেন কালে নটিনী আইল চারি জন ॥ 

চারি জনে চারি দিকে চন্দ্রের উদয়। 

হাঁস কৌতুক কথ! লাউসেনে কয় ॥ 
কি কারণ এত দুঃখ পাও গুণমণি। 

তুমি পাটে হও রাজ! আমি পাটরাণী ॥ 
দাসী হইয়া! মেবিব সতত ছুটি পা। 

এ নব যৌবন ডালি দিব হে সর্ববথা ॥ 
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বুকেতে রাখিব তুলে করে গলার হার। 

পিরীতি পীযুষরম পিবে অনিবার। 
বলিতে কহিতে তায় কতথান কলা। 

সেন বলে মিছামিছি কেন দাও জ্বালা | 

ধশ্মের সন্ন্যাসী আমি ধর্মের কিন্কর। 

পরনারী পরশে ভয় বাসি নিরস্তর ॥ 

তোমার বিচার শুন হয়ে সাবধান । 

কি ছার সমস্তা তোর অর্থ কতখান ॥ 

পক্ষ নয় পাথ। নয় ডিম্বমধ্যে ছ1। 

কটাক্ষ মরণে মারে নাহি হাত পা॥ 

সেই সে সবারে দেখে তারে নাঞ্ি দেখি | 

সেই সে পরম রত্ব যত্ব করে রাখি ॥ 

সীমন্তে গিনদুর তার নয়নে কজ্জল। 
ঢল ঢল করে তায় লোচনের জল ॥ 

কামাখ্যার কাঁমচণ্ডী কামাখ্যায় এসে। 

অষ্টাঙ্গ থাকিতে তোর ধাউত বামচক্ষে বৈসে॥ 

তা শুনিয়া নটিনীর মরম হল ভেদ । 

বরঙ্গার ক্ছজন নয় ছাঁড়া চারি বেদ ॥ 

কেমনে পাইল ইহা লাউদেন' রাজ] । 
মোরে বাম হইল পার্ববতা দশতুজ। ॥ 

মূরমে পাইয়া ব্যথা মাথা করে হেট। 

ধেয়েছে কর্প র বালা ভায়ে দিতে ভেট। 

ক্পুর বলেন রে সাবামি মেরা ভাই। 
আগুলিস্ তো দাদা হে এই আমি যাই। 

ভেয়ের হাত হতে রাজ! লইল খঙ্গথান। 

খজ্জা দিয়। নটিনীর কাঁটে নাক কান॥ 

কাটিল সাধের খোঁপা মাথার লোটন । 

শূর্পণখার নাক যেন কাটিল লক্ষ্মণ 
খালাম করিল রাজা ছ'কুড়ি নাগরে। 

সবাকারে পুজে সেন রত্বমণিহারে ॥ 

বিদাঁয় হইয়া যায় আপন ভবন। 
লুটাইয়। দিল রাজা যত ছিল ধন ॥ 

বাশ কেটে পুতে রাজ! গোউড়ের উপর। 

দ্বারিপাতা বলে নাম দিলেন সওদাগর ॥ 
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গোলাহাট জিনি তবে ভাই ছুই জন। 

ভৈরবী গঙ্গার তীরে দিল দরশন ॥ 

ছুটি ভাই উত্তরিল ভৈরবীর তীরে। 

রামকৃক্ক গেল যেন যমুনার ধারে ॥ 

কর্পুর বলেন শুন লাউসেন ভাই। 
এ দাদা রমতি সহর দেখতে পাই ॥ 

ঘরে ঘরে পতাঁক উড়িছে মনোহর । 

এ দাদা বড় বাড়ী মামাদের ঘর ॥ 

আজি মোরা মামাদের বাঁড়ী যাব । 

বড় সুখে দুই ভাই মাতুল দেখিব ॥ 

এত বলি ছুটি ভাই ভৈরবী হুল পার। 

যমুনার পার যেন দেবকীকুমার ॥ | 

এইখানে গোসাহাট পালা হল সায়। 

রামদাঁপ গাহিল যে গাওয়ালেন কালুরায় ॥ 

অনাদ্যমঙগল গীত মঙ্গলের সার। 

শ্রবণে পাতক নাশ মঙ্গল সবার ॥ 

ধন স্থুত অচলা কমলা থাকে ঘরে। 

নায়কের বাঞ্চ। পূর্ণ হইবে সত্বরে ॥ 

ইতি অনাদিমঙলল নামক শ্রীধশ্মপুরাণে গোলাহাট জয় নামে ত্রয়োদশ কা সমাপ্ড। 

চতুর্দশ কাঁও 
হস্তিবধ পাঁল৷ 

লাউদন্ত নাম তার কর্ণদত্ত পি । 

সেনের কাছেতে এসে নোয়াইল মাথ। ॥ 

দেখিয়৷ সেনের রূপ করে অনুমান । 

মহী মাঝে এপেছে দ্বিতীঘ্প ভগবান্ ॥ 

না হলে গোবিন্দ এত ব্ূপ ধরে কে। 

কৃষ্ণ বলরাম পারা হেতা এসেছে ॥ 

কোন্ বর্ণে উৎপত্তি হে বাড়ী কোন্ গ্রাম । 

সত্য করে মহাশয় কবে তোমার নাম ॥ 

এত শুনি সেন রাজা পরিচয় দেন । 

নিবাস ময়না মোর পিত! কর্ণসেন ॥ 

লাউসেন মোর নাম কর্পুর অস্থুজ 

ধশ্মের কিন্কর সেবি ধর্দমপদাঘুজ ॥ 

মেসে মোর গোউড়পতি কহিন্ বারতা। 

স্ত্রমে কামার বলে তুমি মোর মিতা ॥ 
আমার নাম লাউদত্ত পিতা কর্ণদত্ত। 

কম্মকারকুলে জন্ম কঠিলাম সত্য] _ 

গুভক চণ্তালে কৃপা করিলেন রাম। 

তেমতি আমারে দয়া কবিবে অন্ুপাম ॥ 

পূর্ববভাগ্যবলে আঙ্জি তব দেখ। পাই। 

আমার বাটিতে বাসা লবে ছুটি ভাই ॥ 

অনুগত চরণকমলে পূজা দিব। 

সাধুসেবা করিলে স্থথে বৈকুঠেতে যাব ॥ 

আনন্দে বিভোল আখি বয়ে ধারা বনে । 

দয়া হল কর্প,র দাদার তরে কহে॥ 

বন্ধুর অধিক দাদ! দেখ বিদ্যমান। 

ধন্মশীল ধার্মিক কাদে অঝর নয়ান ॥ 

'আঁজি চল উহার বাড়ীতে মোরা যাই। 

কালি দৌহে রাজাকে ভেটিব ছুটি ভাই ॥ 

এত বলি টি ভাই করিল গমন । 

কামারের ঘরে গিয়া দিল দরশন ॥ 

পাত অর্থ্য দিল আর বসিতে আসন । 

বাহির দলুজে যেন শ্রীরাম লক্ষ্মণ ॥ 
পপ শিপীশস্সিজ 
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কর্প-র পার টাঙ্গাইল অসি ফল]। 

রূপের ছটায় রমতি সহর হল আলা ॥ 

রমণী পুরুষ ধায় রমতি সহরে। 
সেনের স্থষম! দেখে অনুমান করে ॥ 

মায়া করে গোবিন্দ এসেছে মহী মাঝে । 

কামারের বড় ভাগ্য বপিয়াছে নাছে ॥ 

কামারের বাড়ী জুড়ে বসে গেল জাত। 

লোক যেন উড়িষযাতে দেখছে জগন্নাথ ॥ 

কেহ বা! দেখিতে আসে কেহ দেখে যায়। 

বারুণীর কালে যেন গঙ্গাজলে নায় ॥ 

দোকানী দে'কান পেতে বেচে চিড়ামুড়ি। 

তিন দিন রহিলেন বশ্মকারের বাড়ী ॥ 

সমাচার পাইল গোউড়ের মহাশয়। 

বিরাটের দেশে যেন পাগ্ডব উদয় ॥ 

শুনিয়া রাজার পুর লাগে চমৎকার । 

রাজা বলে কহ পাত্র কোন্ সমাচার ॥ 

পাত্র বলে মহারাজ! কিছুই না জানি। 

বৈসে আছি এখানে লোকের মুখে শুনি ॥ 

যতক্ষণ নাহি দেখি আপন নয়নে ॥ 

প্রতায় না যাই আমি কাহার বচনে । 

নয়নে শ্রবণে লিখে ছ'মানের পণ । 

মহ্ামুনি পুরাণে লিখেছে ভাগবত ॥ 

পরমুখে শুনিয়া প্রত্যয় যাবে নাঞ্চি। 

কহিব ইহার কথা ঘিন দিন বই ॥ 

এত বলি মহাঁপাত্র আরোহিল দোল] । 

কর্মকারের বাড়ী গেল মহারাজের শাল। ॥ 

পান্রকে দেখিয়া কামার বিষগ্ন বদন। 

বসিবারে দিল মথাযোগ্য যে আসন ॥ 

সভাঁমধ্যে বসে আছে ভাই ছুই জন। 

উপেন্দ্রের সহ ইন্দ্র কশ্তাপনন্দন ॥ 

এক দৃষ্টে মাহুদিয়া করে নিরীক্ষণ । 
অবনীতে বুঝি এল শ্রীরাম লক্ষ্মণ ॥ 

দিবা দেহ দুজন! অনুপ রূপরাশি। 

মায়ায় মানুষ রূপে পৃর্ণিমার শশী ॥ 

ঢালের উপরে দেখে কৃষ্ণ অবতার । 

পাত্রের লোচন হল জীহবীর ধার 

এক ঠাঞ্ি গোকুল মথুর! বৃন্দাবন । 

রাধা কোলে করে নাচে শ্রীনন্দের ননান ॥ 

পুরাণে যতেক লীলা ঢালে দেখে লেখা। 

কত কোটি কল! তায় নাঞ্চি লেখা জোথা 

কল! দেখে ভাবুক ভাবেতে হয় ভোর। 

দেখিয়] কৃষ্ণের লীলা ভক্তের চক্ষে লোর ॥ 

নব লক্ষ সেন! দেখে রাজা গোউড়েশ্বর | 

ষোল পাত্র বার ভূঞ্যা দরবার ভিতর ॥ 

রা কর্ণসেন দেখে রাণী রঞ্জাবতী | 

লাউসেন কর্পর দেখে ময়না বসতি ॥ 

কালুবীর দেখে লয়ে সামন্ত ঝকড়। 
মাহুদে পাত্র লক্ষে ভূমনীর পায়ে করে গড় ॥ 

ছুই গালে চুণকাঁলি দেখিল মাহুর। 
মাথার উপরে লঘশী করে বেটুছা কুকুর ॥ 

ঢালের উপর দেখে নিজের অপমান । 

জ্লিতে লাগিল পাত্র ব্ছির সমান ॥ 

তবে কিছু না বলিয়া দোলায় আবোহণ। 

সহর ভিতর গিয়া দিল দরশন ॥ 

সহরকোটালে পাত্র আনে ডাক দিয়ে। 

বলিতে লাগিল পানর ঈষৎ হানিয়ে ॥ 

সহরেতে যতেক কামার দেখা পাবি। 

করাত পাখুরা বাস সঙ্গেতে আনিবি ॥ 

দণ্ড চারি ভিতরে ডাকিয়া আন] চাই। 

রাজার হুকুম দড় না মান দোহাই ॥ 

এত শুনি দিগের সব ধাইল বাজারে। 

বড় বড় ডাক দিয়ে বলেপুউচ্চৈঃম্বরে ॥ 

ধর ধর শবদে ধাইছে চারি পানে। 

ব্রাহ্মণ ৫বঞ্চব সব লুকাল গোপনে ॥ 

ধরাধরি সহরে সদাই ঘাড় ধাক|। 

বমনে বাদ্ছিয়। লয় কথ! কয় বাঁক ॥ 

পাত্রের কাছেতে গেল কামার বিশাশয়। 

কাপিতে কাপিতে সবে হাত যুড়ি কয়॥ 
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পাত্র বলে কামার সব লও মোর পান। 

বৈদেশীর ঢাল কেটে করিবে খান্ খান্ ॥ 
তিল তিল রতি রতি করিবে মাষা মাষ|। 

খুব শিরোবন্ধা দিব পুরাইব আশা । 
আরবার মাুদে কোটালে পান দেই | 

দশ জনে লাউসেনের ঢাল কেড়ে লেই ॥ 

বলে নিল বৈদেশী বলিতে নাঞ্চি পারে । 

ফেলাইপা দিল ঢাল পাত্রের হুজুরে ॥ 
হুকুমে লোহার যত ধরিল হেত্যার । 

একবারে চোট পাড়ে হাজার হাজার ॥ 

ঠনঠনি ঢালের উপরে চোট পড়ে। 

এক তিল নাঞ্জ কাটে দশগুণ বাড়ে ॥ 

শরতের বাজ যেন পড়ে ঝান ঝাশ। 

কশ্মকারের হেত্যার হইল থান খান | 

পাখুর! বাটালি বাস ভাঙ্গিল করাত 

কর্মকার বলিলেন বদনে দিয়ে হাত ॥ 

দেখিয়া পাত্রের মনে বেড়ে গেল তাঁক। 

থলবুদ্ধি তথাপি কাঁমারে কয় ডাক ॥ 

সজাইয়! জাতা আগ্রিতে ফেলে দা! 

গুড়িয়া হউক ছাই বাতানে উড়াও | 

হাবজ্বুল ছুতাশনে বাড়িল কৃশানু। 

লাউসেনের ঢাল লয়ে ফেলাইল অনু । 

নল! ছিল চিত্রগুলে। দ্বিগুণ উজলে। 

বার দিয়! দেবতা বদিল যেন ঢালে ॥ 

লিল ঢালিয়! দিয়া নিভাল আগুন । 

বিষাদিত মহাপাত্র টব নিদারুণ ॥ 

মাথায় হাত কম্মকার করে হায় হায়। 

রজত কাঞ্চন মণি চেন! নাঞ্জি যায় ॥ 

পাত্র বলে দ্িগের সব এই পান লাও। 

ভৈরবী গঙ্গার জলে ঢাল ফেলে দাও ॥ 

এত শুনি দিগের নব ঢাল মাথে লইল | 

ভৈরবী পাথার দহে ফেলাইয়া দিল ॥ 
তায় মায়। করিলেন ঠাকুর নারায়ণ । 

নাহি ডুবে ঢাল ভেসে রহিল তখন ॥ 

মনে ভাবে মাহুদিয়া বাড়িল জঞ্জাল। 

আপনার ভাগারে লুকায়ে রাখি ঢাল ॥ 

মনে মনে ছুষ্টবুদ্ধ কত ছলা করে। 

কেমনে ভাগিনা বেট। পাঠাই যমঘরে ॥ 
চোর অপবাদ দিয়া আনাব ধরিয়া । 

কারাগারে প্রাণ লব পাষাণ চাঁপিয়। ॥ 

না গেল আপন ঘর পাঞ্জ মহাশয় । 

অমুনি চলিয়া গেল রাঁঙ্জার আলয় ॥ 

আমার বচন রাজা শুন মন দিয়া । 

সর্বনাশ ঠৈল রাজ] তোমার লইয়। ॥ 

কোনা হো।তে এল রাজা বৈদেশী কুমার । 

অতঃপর লইল তোমার অধিকার ॥ 

সামাল সামাল হে ৫বদেশী বলবান্। 

তোঁনার বাঁজত্বলীল! হল সমাধান ॥ 

সানধানের বিনাশ নাই এই যুক্তি ধর । 

দেশ হতে বৈদেশীরে রাজোর বাঁর কর ॥ 

পাত্রভেদী রাজ। আর নারীভেদী নর। 

পাত্রের কুটিল বাকো ভূলিল গোউড়েশ্বর ॥ 

সহর কোটালে রাজ! আনে ডকাইয়|। 

বলিতে লাগিল পান্ধ ইন্মত করিয়। ॥ 

সরে সহরে গিয। তুলিবি বাজ । 

কেহ না রাখিবে ঘরে জামাতা ভাগিনা ॥ 

বৈদেশী বৈষ্ণবে যেবা রাখিয়া দিবে থুল। 

ঘর দুয়ার সব তার করিব রাজমূল ॥ 

এত শুনি দ্িগের সব ধাইল বাজারে। 

নান! শব্দ তুলে গিয়! সহব ভিতরে ॥ 

ডেকে বলে কোটাল বাঁজাইয়৷ ঢাক । 

সহরের লোক বলে পড়িল বিপাক ॥ 

লাউসেন কপূর হোতা কন্মকারঘরে। 

কর্পর ডাকিয়া বলে মিতা কর্ম্মকাঁরে ॥ 

সহরে সহরে গুন বাজিছে বাজনা ! 

কেহ না রাখিবে ঘরে জামাতা ভাগিন। ॥ 

মিতার আলয়ে যদি থাকি আঙ্তি রাতি। 

সব'শে মারিবে তারে গোউড়ের নরপতি ॥ 
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কর্পুরের কথ৷ শুনি ময়নার তপোধন । 

মিতাকে ডাকিয়া তবে বলিছে বচন ॥ 

সহরে সহরে মিতে শুনহ বাজনা। 

বৈদেশী বৈষ্ণবে কেহ নাঞ্ঞ দিবে থানা ॥ 

সথ| হে আজিকে যণ্দ থাকি তোমার বাস। 

ধন জন জীবন লইয়া পড়িবে সর্বনাশ ॥ 

অবিচার অধিক থাকিতে নারি ভাই । 

আনন্দে বিদায় দেহ অন্তত্তরে যাই ॥ 

পুনঃ যদি আসি ত অবশ্য দেখা হবে। 

বন্ধু বলে সতত মনেতে রাখিবে ॥ 

লাউ্দত্ত বলে তুমি কোথাকারে যাবে। 
কাঞ্চনশরীর তোমার শিশিরে ভিজিবে ॥ 

ধন জন লয় রাজ1 সব আমি দ্রিব। 

আপনার প্রাণ দিয়া তোমারে রাখিব ॥ 

তৃূমি আমার ইষ্টদেবতা নারায়ণ । 

তে(মাকে ছাড়িয়া দিব এ কথা কেমন ॥ 

তার কথা কিছু শুন ভাই দুই জন। 

পূর্বেতে আছিল রাজা জীমূতবাহন ॥ 

মায়ারূপে ইন্দ্র চন্দ্র হইল সয়চান। 

ঘৃঘু পক্ষী আপনি হইল ভগবান্। 

মায়া করি ঘুঘু পক্ষী চলিল উড়িয়া। 

পাঁছু পাঁছু সয়চাঁন চলে খেদাড়িয়। ॥ 

উড়িয়া বসিল পক্ষী ভূপতির কোলে । 

দয়া উপজিল রাজা ঝাপিল আঁচলে ॥ 

হেন কালে সয়চাঁন আইল ভাঁড় কবে । 

তর্জন করিয়া কে নৃুপতির তরে ॥ 

এ বার বৎসর আমি ন! পাই আহার । 

পক্ষ খেদাড়িয়! এলাম ভবনে তোমার ॥ 

ধর্মশীল রাজা শুন আমার বচন। 

পক্ষ ছাড়ি দেহ মোরে করিব ভোজন ॥ 

রাজ! বলে পক্ষ লৈল শরণ আমার ৷ 

ভয়ার্ত জনকে দিব এ কোন্ বিচার ॥ 

আর যাহ1 চাহ তাহা ভক্ষ্য আনি দিব। 

আপনার প্রাণ গেলে পক্ষী ন! ছাড়িব ॥ 

সয়চান বলে যদি পক্ষ না ছাড়িবে। 

পক্ষের বদলে আজি নিজমাংস দিবে ॥ 

পক্ষের বদলে রাজ কর অঙ্গীকার । 

শুনিয়া রাজার পুরে লাগে চমৎ্কার। 

সবে বলে মহারাজ পাগল সমান। 

পৃক্ষের বদলে দেয় আপন পরাণ ॥ 

কাহার বচন রাজ নাহি শুনে কানে। 

আপনার মাংস দেয় কাটিয়া সয়চানে ॥ 

মায়। করে সয়চান রাজার মাংস লেই। 

না করে ভক্ষণ শূন্যে উড়াইয়া দেই ॥ 

কার্টিয়া সকল মাংস অস্থি হল সার। 

সয়চান বলেন উদর না পুরে আমার ॥ 

আমার ভক্ষ্যের দ্রব্য পক্ষকে রাখিবে। 

পক্ষের বদলে আজি নিজমুণ্ড দিবে ॥ 

নিজমণ্ডে মহারাজ বসাতে করাত । 

তেজিয়ে পক্ষীর মুত্তি হল জগন্নাথ ॥ 
সেন বলে সকল পুরাণ জানি আমি। 

অতঃপর আমাকে বিদায় কর তুমি ॥ 

তোমার অধিক কষ্ট দেখিতে নারি চোখে। 

কিছু কাল বিদায় দিবে মনঃস্থথে ॥ 

এত বলি ছুটি ভাই লইল বিদাঁয়। 

কর্ম্মকারপুরী কেন্দে পড়িল ধুলায় ॥ 
উরবী গঙ্গার ঘাটে বাজি বেণাবন। 

বকুলতলায় গেল ভাই ছুই জন ॥ 

কর্পুর বলেন দাদ1 আর কোথা যাব । 

পরিপাটি স্থল দেখে এখানে রহিব ॥ 

তরুতলে পলারিয়। পাঁছুড়ি বনন। 

দ্বিধাম রজনীমুখে করিল শয়ন ॥ 

কর্পূর কাতর ঘুমে লাউসেনের কোলে । 

দৌহ! রূপে যজ্বের আগুন পারা জলে ॥ 

অনাগ্ভপদারবিন্দ ভরসা! কেবল । 

রামদাস বিরচিল অনাগ্যমঙ্গল ॥ 
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লাউসেন কপূর রহে ভৈরবীর তীরে। 

মাহুদেরে ডেকে বলে নিদেমেটে চোরে ॥ 

দেখ দেখি বৈদেশী আছয়ে কাঁর ঘরে ! 

দেখা পেলে বাধিয়। আনিবে কারাগারে । 

সহরে সহরে লোক করে অন্বেষণ । 

ভৈরবী বকুললায় ভাই দুই জন॥ 

পাত্রের কাছেতে গিয়ে দিল সমাচার । 

ভৈরবী নদীর তটে বৈদেশী কুমার ॥ 

পাত্র বলে চোর সব এই পান লাঁও। 

পাটহস্তী তাহার শিওরে বেঁধে দাও ॥ 

বলে ধরে তাঁহাকে করিবে বন্দিখানা। 

দুহাতে তোড়র দিব দুই কানে সোনা । 

আর এক কথা বলি শুন সাবধানে । 

হতী চাপাইয়। মার ভাই ছুই জনে ॥ 

এত শুনি মাতঙ্গ করিতে যায় চুরি। 

মাণিকরাঁজ হন্তীকে আনিল বার করি ॥ 

চালাইয়! দিল হাতী দেখিলেন গনে । 

বকুলতলায় যথা ভাই ছুই জনে ॥ 

সেনের শিওরে লয়ে,বান্ধে পাটহাতী | 

কপলের যোগে ঘোড়| বাদ্ধে জবরপতি । 
চন্তী বান্ধা রহিল লাউসেন নাহি জানে । 

চোর সব চলে গেল নিজ নিকেতনে ॥ 

শব্বরী শেষেতে জাগে মানুদে পাতর । 

রাজাকে সজাগ করে গিয়ে তার পর ॥ 

শশাঙ্ক মলিন হল প্রকাশ অরুণ । 

গ| তুলহ মহারাজ বিপদ দারুণ। 

গ1 তুলিল মহারাজ হাতে নিল ঝারি। 

বদন প্রক্ষালে রাজা স্ুবাসিত বারি ॥ 

পাত্র মিত্র লয়ে রাজা বলিল দেয়ানে । 

€জাড় হাতে পাত্র কয় রাজসন্গিধানে ॥ 

অলক্ষণ স্বপনে দেখিনু শেষ রাতি। 

ঠরি করে লয়েছে তোমার পাটহাতী। 

এত শুনি রাজসভা হাসে খলখল। 

বে বলে মহাপাত্র হয়েছে পাগল ॥ 

পর্বত সমান হস্তী থুবে কোন্থানে। 
হেন বিপরীত কথা না শুনি শ্রবণে॥ 

স্বপন স্বরূপ হয় বিধাতার খেলা। 

হেন কালে মাহুত রাঁজার কাছে গেলা ॥ 

অবনী লোটায়ে মাথা করিছে মিনতি । 

চুরি করে লয়েছে তোমার পাটহাতী। 
মানুতের কথা শুনে মাহুদিয়ে কয়। 

স্বপন স্বরূপ নয় জানিলে মহাশয় | 

এ রাজমগণ্ডলী সবে কর উপহাস। 

আমি জানি রাজার ঘটিল সর্বনাশ ॥ 

আজ রাজার পাটহস্তী লয়ে গেল চোরে । 

কালি হানা দিবে আনি রাজ্যের উপরে ॥ 

এত শুনি মহারাজ! কুপিত অন্তর । 

ছুই চক্ষু জবারুচি কাপে থর থর ॥ 

রাজা বলে ডাক ত্বর| মহরকোটাল। 

পাত্র বলে জান নাঞ্জি কোটালের ঠাকুরাল ॥ 

রাত্রি দ্রিন কোটাল বেটা পড়ে থাকে খাটে। 

শুনি নাকি চারি রীড়ী তাহার ভাঙ্গ ঘুটে ॥ 

ডাকাত পিদেলের সঙ্গে করেছে মিতালী । 

চর করে থায় বেটা বলে কোতয়ালী ॥ 

পূর্ববেতে কোটাল বেটার ছিল বাঁরপনা । 

তার মাগের কানে নাকি আড়াই তোল! সোন 

এত শুনি ধাইল কোটাল ইন্ত্রজাল। 

ঢাল তলোয়ার পিঠে যেন যম কাল ॥ 

তিনবার সম্মুখেতে করিল তসমিল। 

কোন বাতে হুকুম হুদিস হয়ে দিল॥ 

পাত্র বলে কোটাল ভায়া কোথা গিয়াছিলে। 

পাটহস্তী নিয়ে তৃমি কার বাড়ী দিলে ॥ 
কোটাল বলেন বটে নিবেদন মোর। 

বাবাকে প্রত্যয় নাঞ্জি যে বেটা হয় চোর ॥ 

গিয়াছে রাজহস্তী আমি এনে দিব। 

স্বগগুরে থাকে ত ইন্ত্রের পুরে যাব ॥ 

সমস্ত পাতাল খুঁজিব ত্রিভৃবন। 

দিন চারি আমাকে করিবে বিলম্ঘন ॥ 
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স্বর্গ মর্ত পাতাল খুঁজিয়া নাহি পাই। 
এক ঠাঁঞ্জ পুতে ফেল আমরা সাত্ত ভাই । 
লিখে পড়ে দিয়ে দূত হৈল বিদায়। 
খুজিতে মাতঙগ সবে চারি দিকে ধায়। 

সহরের প্রতি ঠাঞ্জি করে অন্বেষণ । 

কোথা না পাইল হস্তী বিষাদিত মন ॥ 

ধাইল দক্ষিণ মুখে দিগের সাত জন। 

ভৈরবী গঙ্গার তীরে করে অন্বেষণ ॥ 

চাপিয়ে উইয়ের টিপি বলে জগন্ম(তা। 

মালীর মালঞ্চে গো হস্তী আছে হেথা ॥ 
ধাওয়াধাই পড়িল দ্রিগের সাত জন। 
হন্তীর নিকটে সবে দিল দরশন ॥ 

পাইয়া রাজার ভল্তী হরিষ অন্থর | 

বকুলতলায় দেখে ছুই সহোদর ॥ 

মেটে বলে হেথা ধেয়ে আয় গজমাতা]। 

হস্তী মেনন থাকুক চোর বেটা হেথা । 

চুরি করে লয়েছিল নিশি অবশেষে । 

রজণী প্রভাত হল নাঞ্চি গেল দেশে ॥ 

দেখ ভাই চোরের কেমন আচরণ। 

দিবদে সাধুর বেশ দেখি বিলক্ষণ ॥ 

কর দিয়ে ঘুচাইল অঙ্গের উড়ানি। 

দেখিল অঙ্গের জূণ যেন দিনমণি | 

দেখিয়! সেনের দূপ করে অনুমান! 

ছল পেতে এসেছে কোন্ দেবের সম্থান ॥ 

চোর বলে ইহারে যদি বেঁধে নিয়ে যাব । 

পরিণামে যমের দুয়ারে দণ্তী হব ॥ 

মেট্যা বলে তোর বড় কথার পরিপাটি । 

রাজরিপু যে যে বেটা তার মাথা কাটি ॥ 

এ বেটাকে বেঁধে নিব রাজার গোচর । 

ধ! হবার হবে ভাই রাজার উপর ॥ 

সগরবংশের কথা পড়ে গেল মনে । 

পগরবংশ ধ্বংস হল অশ্থের কারণে ॥ 

কপিলের যোগে ঘোঁড়। রাখে পুরন্দর। 

মুনির শীপেতে মৈল ষাট সহস্র কুঙর ॥ 

₹ 

) ১এত বলি লাউসেন কর্পরে গিয়ে ধরে। 

গাঁয় কবি রামদাস অনাদ্যের বরে ॥ ) 
গা 

ধরাধরি দিগের লাউসেনে বেদ্ধে লেই। 

ডাকডাকি কর্পর রাজার দোহাই দেই ॥ 
কে কার দোহাই শুনে বিপদের কালে। 

বেদ্ধে লয়ে লাউসেনে দিগের সব চলে ॥ 

বিপদে পড়িয়া সেন ভাবেন ঠাকুর । 

পড়েছি বিপত্তিঘোরে দুংখ কর দুর ॥ 
শ্রীধর্শ্মচরণপন্ম হ্বদয়ে ধেয়ান। 

প্রহারে পীড়িত গ্রভ রাখহ পরাণ ॥ 

মাতঙ্গ চালায় চোর তার কাছে কাছে। 

বেড়ে চলে দিগের চৌদিকে আগে পিছে ॥ 

আনিয়া রাজার কাছে করিল জোহার। 

চোর লেহ মাথা লেহ কি করিবে আর ॥ 

পাত্র বলে সাবাস সাবাস মেরা ভাই । 

মাথার পাগড়ী লেহ গায়ের কাবাই ॥ 

এই আমার জাম! মাথার গ্রাগ লে। 

দুই বেটাকে ধরে মসানে বলি দে। 

আজ্ঞা পেয়ে লাউসেন কর্পরে লয়ে যায়। 

কান্দিয়া কপ্পুর বলে কি হবে উপায়॥ 

সেন বলে মনে ভাব শ্রীধন্ম গোসাঞ্ি। 

প্রভু বই এ বিপত্তে আর গতি নাঞ্জে। 

কোথা হে অনাথবন্ধু পাগুবজীবন। 

সঙ্কটে পড়িয়া প্রভু নিলাম শরণ ॥ 

ছল করি চোর বলি বধেযে ম্সানে। 

সেবকে সঙ্কটে রক্ষ আপনার গুণে ॥ 

কর্পর বলেন দাদ সহায় ভগবাঁন্। 

তথাপি জীবন রক্ষে দেখহ সন্ধান | 

পরিচয় দেও ওরে লাউদেন ভাই। 

তবে ত রাজার কাছে প্রাণে রক্ষা পাই ॥ 

এত শুনি লাউসেন পরিচয় দেন। 

নিবাস ময়না মৌর পিতা বর্ণসেন | 
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পিতামহ কনকসেন শুন মহামতি । 

আমার মায়ের নাম রাণী রঞ্জাবতী। 

শহাঁপাজ্র মাম! মোর মেসো গোঁড়েশ্বর! 

এত শুনে ক্রোধে কাপে মাহুদে পাত্র ॥ 

চোর হলে এমন বিস্তর জানে ছলা। 

গালি দেয় আমাকে বাপের করে শালা ॥ 

তিন বই ভগিনী মোর নাহিক সংসারে । 
বড় দেখ সাক্ষাৎ বিধবা আছে ঘরে॥ 

মধ্যম ভগিনী মোর রাজপাটেশ্বরী । 

ছোট ভগ্রী রঞ্জাবতী হয়েছে দেশাস্তরী ॥ 

হইতে তাহার বংশ করেছি বলিদান। 

চোর বেটা বলে কিনা রঞ্চার সন্তান ॥ 

এ নয় ভাগিনা রাজা জানিলাম আমি। 

ভৃতুডের বাক্যে রাজা! ভূলিবে না তি ॥ 

হ্যাদেরে কোটাল এরে ধাক্কা! মোর নে। 

দুই বেটাকে লইয়ে মশানে বলি দে ॥ 

এত শুনি লাউসেন কর্ূ্রে লইয়া যায় । 

নুপতিরে মায়া তবে দিলা ধর্শরাঁয় ॥ 

পাত্র বলে কাটিবারে রাজ! করে মানা । 

যে হয় সে হয় পাছে দেহ বন্দিধানা ॥ 

শের হয় অন্নাভাবে আপনি মরে যাঁবে। 

সাধুপুল হয় তো অবশা রক্ষা পাবে ॥ 

এত বলি দুই ভেয়ে দিল বন্দিশালে । 
গায় কৰি রামদাস অনাগ্চমঙ্গলে ॥ 

হুকুম রাজার পাইয়ে দিগার 

লাউসেনে বেধে নেই । 
ডাকিয়ে লোহার দারুণ আকার 

ছুই পায়ে বেড়ি দেই ॥ 
হাতে হাতকড়ি পায়ে দিল বেড়ি 

পাষাণ চাপায় বুকে। 

চড় মারে গালে চুপ বাদ্ধে চালে 

বিষবড়ি দেয় মুখে ॥ 

১খ 

১৯১৪৯) 

পড়িয়। বিপাকে দুই ভাই ভাকে 

হা হা প্রত জগন্নাগ । 

পড়েছি গ্রমাদে তুম্ম্দ মাছদে 

হরিষে সেধেছে বাদ ॥ 

রাজা ভেটিবারে গোউড় সহরে 
এসেছিলাম ছুটি ভাই । 

কোথা রৈল ঘর ময়না নগর 

মাবাপের দেখা নাঞ্জি ॥ 

কাদিল কর্পর 

ছল ছল দ্রটি আখি । 

দারুণ বন্ধন ন। রাত জীনন 

উপায় মাহিক দেখি । 

রক্ষ হনুমান 

ভাবিয়া ঠাকুর 

লইলাম শরণ 

তোমা বিণা নাঞ্ি গ্ি। 
রাজাকে বিয়া দেহ ছাড়াই 

মামা হোল ছুষ্টমতি ॥ 

জগতের পতি অগতিবর গতি 

জয় জয় জগন্নাথ। 

তোমার চরণ করিনু শরণ 

মোরে রঙ্গ বমানাগ ॥ 

প্রহলানে যেমন বিষের ভক্ষণ 

গজ শুতে রঙ্গা কৈলে। 

অস্ত্র বরিষণ পর্বত চাপন 

তাহে উদ্ধার করিলে ॥ 

আজ্ঞা ছুধ্যোধন পেয়ে দুঃশানন 

জ্রৌপদীর ধরিল চুলে। 
ভারত প্রসঙ্গ ইথে বড় রঙ্গ 

আপনি বন্ত্রবপী হলে ॥ 

সেনের বচন জানি নারায়ণ 

চমূকি উঠিল রথে। 

অলক্ষেতে গতি প্রভূ জগপতি 

আইলেন গে।উড়ের পথে ।॥ 

যেথা বন্দিঘর গেল মায়াধর 

লাউসেনে নিলা কোলে । 



১৩০ 

"সেবক আমার ! ভয় নাঞ্চি আর 

আমি ভগবান্” বলে। 

হাতে হাতকড়ি পায়ে ছিল বেড়ি 

থসায়ে ফেলিলা দুরে। 

লাউসেন কপূরে অতি সমাঁদরে 

আপনি বসাইলা উরে। 

প্রভুর চরণ ধরি দুই জন 

করুণ বচন বলে। 

রঘুর নন্দন গীত বিরচন 

পূর্ব্ব তপশ্যার ফলে | 

০৮৯৮ পর সর 

র্ 

ভূমগ্ডলে বিলাস করিব বাপধন। 

রাঁ্দার শিওরে যাই কহিতে স্বপন ॥ 

যত ধন গেছে বাপু দশগুণ পাবে । 

ময়না ইনাম লয়ে ছুটি ভাই যাবে । 

সেনেরে আশিস্ কর্যা দেব মায়াধর | 

আবির্ভাব করিলেন রাজার শিওর ॥ 

আরে বেট! স্ুখদ শয়নে নিদ্রা যাও। 

ধশ্মের সেবক বন্দী দিশে নাঞ্ি পাও 
এরূপ অন্তায় কেন তোমার দরবার । 

ভাল-মন্দ চোর-সাধু না কর বিচার ॥ 

হাতী-চোর বলে বেঁধে রেখেহ যে জনে। 

কর্ণসেনের বেটা সেই ময়না তৃবনে ॥ 

এই দণ্ডে আদরে আনহ তারে ঘরে । 

ধন জন বিপত্তি, কেন যাবে ঘম-ঘরে ॥ 

গ| তুলিয়া দেখ রাজা আমি জগন্নাথ । 

শঙ্খ চক্র গদ! পদ্ম এই চারি হাত ॥ 

এত বলি অন্তর্ধান হৈল ভগবান্। 

নি! ভেঙ্গে মহারাজ] পাইল চেতন ॥ 
ঘন ঘন অন্তরীক্ষে রজনী নেহালে। 
তরণী উদয় হ'ল গগনমগ্ডলে। 

পাত্র-মিত্র লয়ে রাজা বসিন দেয়ানে। 

কহিবারে লাগিল সবার বিদামানে। 

অনাদ্দি-মঙ্গল 

রাজ! বলে অবধান কর দরবার। 

কালিকাঁর বন্দী সেই রঞ্ার কুমার ॥ 

আম আজি নিশিশেষে দেখিলু স্বপনে । 

স্বণনে কহিল মোরে দেব নারায়ণে ॥ 

শুনরে দিগের সব এই লও পান। 

কোথা সেই ছুই শিশু এখনি গিয়ে আন ॥ 

এক জন বলিতে ধাইল সাত জন। 

কারাগারে যেখানেতে ভাই ছুই জন॥ 

কোল সেনের কাছে কহে যোড়করে 

রাজ আজ্ঞ! মহাশয় চল দরবারে ॥ 

এত শুনে গা তূলিল ছুই সহোদর | 
উপনীত ভগ গিয়া দরবার ভিতর ॥ 

সেনকে দেখিয়া রাজ হরিষ অন্তর । 

হাতে ধরে নিজ পাশে বসান সত্বর ॥ 

আদরে স্থুধান বাছা দেহ পরিচয়। 

কোথা বাড়ী কি নাম বল কাহার তনয় ॥ 

পরিচয় দেয় সেন অতি শীঘ্র গতি । 

কর্ণসেনের বেটা আমি কনকসেনের নাতি । 

মাতা মোর রঞ্জাৰতী ময়না! দেশে ঘর। 
লাউ?সন কর্পর মোরা দুই' সহোদর | 

এ শুনে মহারাজ আনন্দ অপার । 

র।জা বলে শুন পাত্র রাজ দরবার 

পাত্র বলে ও কথ প্রত্যয় নয় মনে । 

সত্য কহ ভাগিনা এসেছে কোন গণে ॥ 

এত শুনে কহিছে ময়নার বীরবর। 

যাত্রা কালে বধে এলাম মল্ সারেঙধবল ॥ 

গুরুগতি গোউড়েতে আসিবার কালে। 

জালম্ধায় বধে এলাধ বাঘ কামদলে ॥ 

তারা দীঘীর ঘাটে গেলাম খাইবারে নীর। 

তায় বধ করিলাম দারুণ কুস্তীর ॥ 

জামতি নগরে এলাম দুই সহোদর। 

তার কণা অবধান কর নরবর ॥ 

জামতি নগরে সব দেখি বিপরীত। 

বড় কদাঁচার দেখি মেয়ের চরিত ॥ 



অনাদি-মঙ্গল ১৩১ 

কামোন্নতা হয়ে মাগি ছাওয়াল বধিল। 

অবিচার করে রাঁজ| মোরে বন্দী দিল ॥ 

বেড়ি দিয়! আমারে রাখিল কারাগারে । 

মৃত শিশু জিয়াইয়! দিলাম দরবারে ॥ 

গোলাহাঁটে জানিলাম সুরিক্ষে বাণেশ্বর | 

যার বাড়ী বন্দী ছিল ছ'কুড়ি নাগর ॥ 

ভৈরবী হইলাম পার গৌউড়ের গণে। 
দৈব হেতু দেখা হল কর্মকার সনে ॥ 

লাউদত্ত নাম তার কর্ণদত্ত পিতা । 

তে কারণ সম্বন্ধে হল মোর মিতা । 

আদর করিয়া মোরে বাড়ীতে লইল। 

দোলায় চেপে মাতুল তথাকারে গেল ॥ 

বিসাএর গড়ন সঙ্গেতে ছিল ঢাল। 

কেড়ে নিলেন তায় মামা করিয়া জঞ্জাল ॥ 

শুনেছিলাম মাতৃল দেখিলে পুণ্য হয়। 

বিধিমতে ভাল শাস্তি দিলে মহাশয় ॥ 

রাজ! বলে অবধান কর দল বল। 

কেমনে লইলে পাত্র ভাগিনার ঢাল॥ 

পাত্র বলে মহারাজা" কেন বল ভাই । 
জ্ঞানের কালে জেন কৌতুকে বিষ খাই ॥ 
রাজা বলে কোন দোষ নাহিত তোমার। 

এক্সণে চিনিলে পাত্র ভাগিনা আপনার । 

ওরে বাপু লাউসেন মাতৃল বাড়ী যাবে। 

বড় স্থথে মামীর কোলেতে নিদ্র যাবে ॥ 
বঙ্গ করে বলে যদি গোঁড়েশ্বর রায়। 
আগুন জেলে দিল যেন মাহুদের গায়।॥ 

শাত্ত বলে ভাগিনার হল গোরবাদ। 

পরীক্ষা করিলে তবে ঘুচিবে প্রমাদ ॥ 
পরাজয় করিবে তোমার পাটহাতী। 
এখনি ইনাম দিব ময়না বসতি ॥ 
€৩ শুনে সেনরাজা গ! তুলে দাড়াল। 
ও আজ্ঞে বলিয়া সেন মাথায় হাত দিল ॥ 
কপূর বলেন ওরে লাউদেন ভাই । 

সর্বকাল সখা নাকি থাকিবে গোসাঞ্ঞি॥ 

সেন বলে ওরে বর্ুর আন কথা নাঞ্চি। 

মনে মনে জপ ধর্ম অনাদ্য গোসাঞ্ি ॥ 
অঙ্গীকার করিলাম শুন নররায়। 

যুঝিব হাতীর সঙ্গে কত বড় দায়। 
,অনাদ্যপদারবিন্দে ভরসা কেবল । 

রাঁমদাপ বিরচিল অনাগ্যম্্গল ॥ 

পাত্র বলে মানত বে এই টাঁক| নে। 

পাটহস্তী রাজার সাজন করে দে॥ 

এত শুনে মাহুত মাতঙ্গ সাজাইল। 

দিনকর চকোর গিলিতে যেন গেল ॥ 

বিচি পামারী তায় পরেশ রতন। 

নীল কাদদ্বিনী অঙ্গে তারার ভূষণ ॥ 
নানাবিধ অলঙ্কারে সাজিল করিবর। 

উপনীত হোল গিয়ে পাত্রের গোচর।॥ 

পাত্র বলে মাহুতরে এই টাকা নে। 

রামদাস শু"ড়ির বাড়ী হাঁতিকে মধু দে। 

এতশ্ুনি মাহুত মাত চালাইল। 

রামদান শু'ড়ির বাড়ীতে পৌছিল ॥ 

হাঁতীকে বারুণী দিতে চলে রাম শুড়ি। 

সাঙ্গ দিয়ে মধু এনে দিল সাত জাড়। 

মাতঙ্গ মাতাল হয়ে করে মধুপান। 

জলিতে লাগিল ক্রোধে বন্ধির সমান ॥ 

মদেতে উন্মত্ত হাভী কাপে থর থর । 

নিশ্বাসে উডায়ে ফেলে কোঠা বাড়ী ঘর ॥ 

বন্ড বড় ঘরের উড়ায়ে ফেলে চাল। 

শুণ্ডেতে ভাঙ্গিয়ে ফেলে ঝড় বড় ডাল ॥ 

উপনীত হল গিয়া পাত্রের গোচরে। 

মানুদিয়ে ডেকে বলে মাহুতের তরে ॥ 

আমার ভাগিনা বল্য। না করিহ ভয়। 

কলে ছলে অনশ্ট পাঠাবে যমালয় ॥ 

আশী মণ মুগ্ডর চাপায়ে দিল শুণে। 

তুলিয়া হানয়ে যেন ভাগিনার মুণ্ডে॥ 
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উপনীত হল হাতী সেনের নিকটে । 

রামদাল বলে সেন ঠেকিল সঙ্কটে ॥ 

তবে লাউসেন রাজা ঢাল খাড়া রাখে । 

জয় হনুমান বলে বীরমাটী মাথে। 

হস্তীট। সেনেরে দেখে করে প্রণিপাত। 

শুও তৃলি পিছায় পশ্চাৎ বিশ হাত । 

দেখিয়! জলিল পাত্র কাপে থর থর। 

তর্জন করিয়া বলে যাঁহুত উপর ॥ 

মানত দেখিল পাত্র কুপিত অন্তর । 

হাঁতী চাপাইয়া দেয় লাউসেন উপর ॥ 

ীধন্্দ ভাবিয়া সেন প্রবেশিল রণে। 

হাহাকার করে যত নাগরিয়া গণে।॥ 

অশেষ বিশেষ পাত্রে বলে দুর্ববচন। 

লাউসেন খিয়ায় মনে শ্রীধর্ম্চর্ণ | 

ক্ষোভে তাপে ভাঁঙতীর গালেতে মারে চড়। 

খরবাত বয় যেন বৈশাখের ঝড় ॥ 

তবে হস্তী লাউসেনে শুণ্ডে ধরি লেই | 

অমনি শুণ্ডের উপরে ফেলে দেই ॥ 

শুণ্ডের উপবে রাঁজ। ভাবে ধশ্মরায়। 

পড়িল হাশীর দন্ধে ভেঙ্গে লোট যায় ॥ 

কৃপিল কুগ্চর শ্ুগু নাঁঢাইয়া পা! 

উভ উভ বীর দ!পে লাউসেন এভডায় ॥ 

এইরূপ দুইবীর যুঝিল বিস্তর | 

যেমন কুবলা হরি ম্থুরানগর ॥ 
মানব-মাতঙ্গে যুদ্ধ নাহি তাঁর সীম । 
ভীম-কীচকেতে যেন বাধিল মহিম ॥ 

জয় ব্মা ভাকিছে মন্নাঁর সদাঁগব। 

সণ্ডে ধর্যা শূন্েতে তুপিল করিবর ॥ 

শন্েতে তুলিয়া রাজ! ঘন দেয় পাক। 

হন্ুরে করিয়া ভর ঘন ছাড়ে ডাক। 

ধম্ম জয় বল্য। সেন মারিল আছাড় । 

মাহুত মাতঙগ গেল চুণ হল ভাঁড় ॥ 
মাত মাত ঘি তেজিল জীবন | 

লাউসেনে ধন্ঠ ধন্য করে পর্কজন ॥ 

সাধু সাধু ভূপতি বলিল বারেবার। 
ভাগিনা বধিতে পাত্র চিস্তে আরবার ॥ 

যুকতি করিয়া পাদ্প কুটিল অস্তর ৷ 

রাজকে গঞ্রিয়া বলে বাক্য স্বতস্তর ॥ 

মারিতে সবাই পারে জীয়াইবে যে। 

সেই সে সবার ঠাকুর তাঁর পূজা দে॥ 
পাটহাঁতী পাটরাণী একই সমান। 

পাটহস্তী মরিল যে তব অকল্যাণ । 

ভাগিনা কহিছে বে সভার ভিতরে । 

মুত জীয়াইয়া এল ম জীমতী নগরে ॥ 

জীবন পাইলে হাঁতী ঘুচিবে ভাবনা। 

এবার বুঝিব ভাগিনার গুণপণ! ॥ 

এত শুনে লাউসেন ভাবে নারায়ণ। 

কোথা প্রত ভ্রৌপদীর লজ্জানিবারণ ॥ 

পড়েছি বিপত্তে প্রভু করহ উদ্ধার । 

ধশ্ম মিথা। যেন দেব না হয় এবার ॥ 

তবে সে বুঝিব পতিতপাবন কেমন । 

মাহুত মাতঙ্গে পুনঃ দাও 'হে জীবন ॥ 

দেখুক জগত জুড়ে কেমন ধর্মনুবল। 

এ-ত বল্যা হস্টিমুখ দিল গঙ্গাছল ॥ 

জয় ধম্ম ডাপিছে ময়নার যুবরার। 

প্রাণ পেয়ে তন্তী তখন উঠিয়। দাড়ায় ॥ 

মাহুত মাতঙ্গ ঘদি পাইল প্রাণদান। 

কেহ বলে এই ত দ্বিতীয় ভগবান্॥ 
জয় জয় শব্ধ হল রাজ দরবারে। 

ভান্মতী শুনিলেন মহাল ভিতরে ॥ 

দাদী গিয়ে লাউমেনে লইল সত্বর। 

মাসীর বাড়ী গেলেন যেন রাম দামোদর, 

লাউসেন কপুর্র রয় মহাল ভিতবে। 

 হন্তিবধ পালা সাঙ্গ হোল এত দুরে ॥ 
অনাদা-পদারবিন্দ ভরস| কেবল। 

রামদাস বিরচিল অনাদ্যমঙ্গল ॥ 

ইতি অনাদিমঙ্গল নামক শ্রীধর্দপুরাঁণে হস্তিরধ পালা নামে চতুর্দশ কাগু সমাপ্ত । 



পঞ্চদশ কাণ্ড । 

কার মহিমা! পাল! । 

পাত্র বলে ভূপতি নিশ্চিন্ত হইলে তুমি। 
কারের জগ্জালভরে মরে গেলাম আমি ॥ 

তখন গতায়াত করিত দরবারে নিরবধি । 

পাঠাইয়ে দিত তখন ক্ষীরখগু-দধি ॥ 

গণ্ডকীর পরপারে পাল দিল থানা । 

আণ্জ কালি গোৌউড়ে যে করে রাত্রে হানা ॥ 

আমার বচন রাজ! শুন মন দিয়া। 

লাউসেন ভাগিনে লোক দেহ পাঠাইয়া ॥ 

কাঙ্রে কপ্পুর ধলের পায়ে দিবে বেড়ি। 

আমি তার বেবাক খাজন1 নিব কাড়ি ॥ 

পাত্র-ভেদী রাজা নারীর ভেদী নর। 

পাত্র-ভেদী ভূলিল ভূপতি গোৌউড়েস্বর ॥ 

এত বলা মাছুদিয়ে চারিপানে চায়! 

মসপাত্র কলম 'এক পাইল তথায় ।॥ 

স্বত্তি আদি লিখে মত পরের বিধান । 

আমার ভাগিনা! তুমি কর অবধান ॥ 

ন! জনিতে কর্পুর বচনে দিবে নিম। 
এব।র সাজিতে হবে কাঙ,ব মিম ॥ 

পান পানি থাবে নাঞ্ি ময়না দক্ষিণে । 

ত্বরায় আমিবে বাপু পত্র দরশনে ॥ 

নাঞ্ি যাব কাঙ্র দেশ দয়নায় বসে বল। 

আতর পাথর লব গোনাগারের তল ॥ 

এত বল্য। মানুদিয়ে লিখিল নাবড়ি। 

মন্ধন| লুটিয়া খাও নাঞ্জি দাও কড়ি।॥ 
হেনকালে দেখ! দিল দরবারে ইন্দ্রজাল। 

পাত্র বলে ময়নাতে যাহ এই কাল ॥ 
এব বল্যা পরোয়ান। দিগারের হাতে দেয়। 

পন্জ পেয়ে দিগার পাগেতে বেদ্ধে লেয়। 

ভৈরবী গঙ্গার জল কাঁরল পাছুয়ান। 

ছাড়াইয় গেল বে দেশ বদ্ধমান ॥ 

ধাগয়াধাই চলে যায় না রহে একতিল। 

পত্র লয়ে হৈল দূত ময়ন1 দাখিল ॥ 

বাব দিয়া। বসেছে ময়নার তলোধন। 

অযোধ্যার রাজা যেন শ্রীরাম-লক্ষণ ॥ 

ময়নার প্রজা আদি-".**, নে। 

বীননয্ টে.. ... ২২ তত ॥ 

হেনকাঁলে দূত গিয়৷ করিল যোহার। 

তেন বলে কহ দূত কোন্ সমাচার ॥ 

বচন বলিতে বড় বিলম্ব বাড়িল। 

পাগে ছিল পরৌঁয়ান! সেনের হাতে দিল ॥ 

ুদ্| ভেলে পরোয়ানা পড়িছে ধাঁরে ধীরে। 

কাঙ্বের কথ। শুনে হেটমাথা করে ॥ 

পত্র পাঠ কবে রাজার শুকাল বদন। 

কালু বলে মহাশয় কিসের লক্ষণ॥ 

লিখন পড়িয়া কেন হল মলিনতা। 

কেন পাঁজ। লাউদেন হেট কর মাথ| ॥ 

সেন বলে শুন ওরে কালুপিংহ ভাই। 

দুরন্ত মহিম হবে কাঁঙ্রের লড়াই ॥ 

শুনেছি কান্ডব দেশ চক্ষে নাই দেখি। 

মহিম হইবে ফতে মনে হেন দেখি ॥ 

কালু বলে তের দোলুই সঙ্গে লয়ে যাব । 

অনায়াপে বাহুদলে কাব জিনিব ॥ 

সেন বলে সাজ করে এসো গিয়ে ভাই । 

ত্বরায় আসিবে সবে কর যেতে চাই ॥ 
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ধর ধর শবদে সিঙ্গায় দিল ফুক। 

ধাইল ডোমের পাড়া নাঞ্চি বাঁন্ধে বুক ॥ 

বাঘ রায় আইল সর্দার কেলেসোনা । 

হীরে ডোম নামে আইল কালুর ভাগিনা ॥ 
সাকা শুকো ছুই ভাই সাজিল তার কাছে। 

লেজে ধরে মাতঙ্গ যে তুলিয়! রাখে গাছে ॥ 

ঢাল খাঁড়া বিজরি ভাতেতে নিসান কাঁর। 

রাজার সাক্ষাতে কালু করিল (জাহার ॥ 

বে লাউসেন রাজা করিল গমন। 

জয়মুনি ছাগুর ঘরে দিল দরশন ॥ ২ 

আপনার আনিল যুঞুক আভবণ | 

জামাজোড়| আনিলেন বসন ভূষণ ॥ 

মাথায় পটুক! বান্ধে রাধারাম ধ্বনি। 

দপদপ জ্বল যেন অক্ঞগর মণি ॥ 

ক্ষীণ তন অন্ধকারে দেখিতে না পাই। 

গায়ে তুলে পরে রাজা জানন্দার কাবাই ॥ 

সোনাব্ধপ1 তাহাতে ঝলকে মন্দ মন্দ | 

রত্বমণি পটুকা করিল কোমরবন্ধ ॥ 

পরিল ইজের খাসা নামে মেঘমালা । 

দক্ষিণে তুলিয়ে বান্ধে আশী মণের ফলা ॥ 

বত্রিশ হাজার শর বাদ্ধে তরকচে। 

কাচ মণি মুকুতা মিশাল হয় পাছে। 

হেত্যার বান্ধিল রাজ! হয়ে সাবধানে । 

আপনি দেবেন্দ্র যেন সাজিলেক রণে॥ 

সাজ করা! সেনরাজ! বাহিরে ঈাড়াইল। 

বেরহ বেরহ বলে ডাকিতে লাগিল ॥ 

বেরহ বেবহ বলে তিন ডাক দিল। 

একজন ডাকিতে শেক জন আইল ॥ 

আগে পিছে গজবাজী চলিছে ধাইয়ে। 

কালিনী গঙ্গার কুলে জল খায় গিয়ে ॥ 

বজ্জল বরণ অশ্ব করে জন পান। 

স্ব্বতমু সজগ বিমল দুই কান॥ 

জল থেয়ে ঘোড়। সব ঝিনয়ে ফেলে পা। 

রূপামণি পাটিতে মাছ্িল সর্ব গ| ॥ 

আগ্ডির পাথর তাজি বড় বল ধরে। 

বার জন বারালে ঘোড়ার সাজ করে ॥ 

জিন করে পাচ রসে রাসের থোপলা। 

কত অপরূপ তায় অরুণ বসালা ॥ 

সাবধানে বামদিকে রাখিল কয়স। 

তার উপরে বাধিল ঘাগর গণ্ড দশ ॥ 

রুণু রুণু করিয়! বাজিছে ইস্কলা। 
ইসত দোলিছে তাঁয় কাঞ্চনের মালা ॥ 

গলে দিল গজকা চামর গঙ্গাজল। 

চলিতে চরণে বাজে চারি পায়ে মল ॥ 

চেরাক ফাদনী ঢালী চাকের পারা ঘুরে। 
থঞ্জন গুঞ্জরে যেন পদ্মফুলে ফিরে ॥ 

নাচিতে নাচিতে ঘোড়। নাচে আস্ত পায়। 

কেহ বলে ঘোড়া বুঝি স্বর্গ যেতে চায় ॥ 

নাচিতে নাচিতে ঘোড়া করিল গমন । 

লাউসেনের কাছে গিয়! দিল দরশন ॥ 

তবে কিছু জিজ্ঞাসে ময়নার তপোধন | 

মন দিয়া শুন বাজি আমার বচন ॥ 

নারবি কি পারবি ঘোড়া স্ত্য করে বল। 

পার হোয়ে যেতে চাই গণ্কীর জল ॥ 

এত শুনে ঘোড়া হল যুজ্ঞর আগুন। 

বলিকে লাগিল ঘোড়া অতি নিদারুণ ॥ 

রাউত হইয়া কয় ঘোড়! তেই সই। 

অন্তে কেহ কয়ত তাহার প্রাণ লই ॥ 

আমার পৃষ্ঠেতে রাজা হয়ে থাক স্থির | 

এক লংম্ক দেখাব স্বর্গের চারি নীর ॥ 

গার হব গণ্ডকী উপরে দিব হান।। 

পথে হলে মহিম ময়নাতে খাব দানা । 

এত শুনি সেন রাজা করিল গমন। 

ধশ্মের বন্দিল যুগ কমল-চরণ ॥ 

লাফ দিয়ে লাউসেন ঘোড়ায় উঠিল। 
শিখা উড়াইয়ে যেন ময়ূর চলিল ॥ 

তের দলুই সঙ্গে কালু আগু পিছে ধায় । 

পছুমার কূলে যেন কমঠ পিফাই ॥ 
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ভৈরবী গঙ্গ'র গল নায়ে হয়ে পার। 

উপনীত হল গিয়ে রাজ দরবার ॥ 

সাকা শুকে| ঘোড়া লয়ে রহিল বাহির । 

রাজার সাক্ষাতে গেল লাউসেন বীর ॥ 

অনাগ্ভ-পদারবিন্দ ভরস! কেবল। 

রাম্দাস গায় গীত অনাগ্যমঙ্গল ॥ 

রাজার সাক্ষাতে গিয়ে করিল জোছার। 

মাম] বলে মানুদেকে বন্দে দশ বার॥ 

বার ভূঞ্য। সভাষণ করিল একে একে। 

লাউসেন বমিলেন রাজার সম্মুখে ॥ 

সেন বলে মহারাজ করি নিবেদন । 

পাঠাইঘ়াছিলে কিব! গ্রয়েজন ॥ 

শুনি লাউসেনে ভূপতি দিল পান। 

কাঙ়র কপুর ধলে বেড়ি দিয়া আন ॥ 

তুমি বাপু তার পায়ে তুলে দিবে বেড়ি। 
আগি তার বেবাক খাজনা নিব কাড়ি ॥ 

এত শুনি সেনরাজ| হৈল বিদায়। 

গড় করি লাউসেন কার দেশে যায় ॥ 

চলিল কপূর দেশে লাউসেন রায় । 

রন্ধন ভোজন কোথা অনাহারে যায় ॥ 

“গ্পবতী পার হৈল নায়ের উপরে । 

চলিলেন সেনরাজা পর্বতের ঝোরে ॥ 

ভম় নাই ভরনা কেবল ভগবান । 

£য় চেপে হুকুমে হরি সম্মুখেতে যান ॥ 

দ্রতগতি চলিল সেন পরিসর পণ। 

ঝোরে ঝারে মন্দার দেখে অনেক পব্বত ॥ 

আগ্ডির পাথর বাজী তারা হেন খসে। 

তবে চলে গেল রাজা মগধের দেশে ॥ 

পাত গিরি ভাঙ্গিয়া দিয়াছে বুকোদর। 

হেন দেশ ছাড়াইল ঘোড়ার উপর ॥ 
টলিলেন সেনরাজ। ভাবিয়। ঠাকুর। 

উপনীত হৈল রাজা নীলধ্ব পুর ॥ 

সংগ্রাম সঙ্কট হৈল মনে ভাবি রাম। 

মানস সরোবরে রাজ করিল বিশ্রাম ॥ 

্স্া 
ক 
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একদিন দেখিতে গেল মান সরোবর ' 

শুনেছিলাম এই দেশে ব্যাসদেবের ঘর ॥ 

সবরলোক বসতি মনুষ্য নাঞ্জি দেখি | 

ব্যাসদেন করেছে পুরাণ তার সাক্ষী ॥ 

পঞ্চমাম পৌঁষেতে জুড়ে ফলমুল। 

সষ্ঠটমাসে গেল রাজা গণুকীর কুল। 

ওপারে কাঙ,র দেশ দিবসে আধার। 

দেখিল গণ্ডবী নদী যোজন পাথার॥ 

পর্বত সমান ঢেউ উলিল জল । 

প[থর ফেলিলে এক পৃক্ষে যায় তল ॥ 

মকর কুস্তীব সন ভাসিয়াছে জলে। 

ধীবর ফেলিছে জাল শালগ্রাম তুলে । 

৬ম ক ৬ *্*ধ ভগবন্। 

হয় ক ঞ% গং যাণ ॥ 

দেখিলেন লাউসেন অপরূপলীল]। 

গগ্ডকীর জলে ভামে শালগ্রাম শিলা ॥ 

গণ্ডকী গলার মায়া কামাখ্যার বল। 

আকাশ পাতাল ঢেউ উথলিছে জল ॥ 

দুর ছর শবদে জলের ঢেউ বাড়ে। 

জলের শবদে গিরি-পর্বত খসে পাড় ॥ 

আশ্বিন সমাচার নাই বরিষ। বাদল! 

মাঘ মাসে নদী বাড়ে বিধাতার কল। 

বাড়িল অনজ্ঞ গুরু ন1 দেখি উপায়। 

ঘন ঘন লাউসেন কালুর পানে চায়॥ 

তখনি ডাকিয়া বলে কালুসিংহ বীর। 

রাজরিপু হল এই গণ্ডকীর নীর॥ 

বুঝিলাম গণ্ডকী এই বিধাতার বল। 

শ্যামরূপ1 গণ্ডকী এই জোয়ারের জল ॥ 

তিন দিন মোকাম করয়ে যুবরায়। 

থীর পানি শুনিছে পাথর বিধা যায়| 

তিন দিনে টুটে যাবে জোয়ারের পাণি। 

যৌবন বিষয় ধন এইরূপ শুনি 

এত শুনি মোকাম করিল যুবরায় । 

অনাগ্যমঙ্গল কবি রামদাস গায় ॥ 
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একতিল নাঞ্গ টুটে দশগুণ বাড়ে। 

জলের শবদে আকাশ পর্বত ভেঙ্গে পড়ে ॥ 

মাস পক্ষ গণিতে বৎসর পরবাল। 

কান্দে রাজা লাউসেন শুনিয়া হতাশ ॥ 

সেন বলে শুন ওরে কালুসিংহ ভাই। 
ভঙ্গ দিয় মহিম্ বাড়ীকে চল যাই ॥ 

কালু বলে বিনা যুদ্ধে ভঙ্গ নাঞ্ি দিব । 

অনাহেতু ভঙ্গ দিলে অপধশ পাব ॥ 

ন! দেখে উপায় রাজা লাউসেন বলে। 

কেনবা এলাম আমি গণ্ডকীর কুলে ॥ 
ন। জানিল মাতাপিতা না জানিল দাই । 

অতএব দুঃখ বুঝি তার সাক্সী পাই ॥ 

কালু বলে মহারাজা মনকথা নাই। 
মনে মনে জপ ধর্ম অনাগ্া গোস।ঞ্ি | 

পরম গুঁধধ আছে গোবিন্দের নাম। 

কতকালে সিন্ধু বেধে আছিল শ্রীরাম ॥ 

দেখিয়। সিন্ধুর ঢেউ নাহি করে শঙ্কা । 

বান্ধিয়া সাগর রাম তবে গেল লঙ্কা! ॥ 

কত ছুঃখ পাইল সেই কমলশরীর । 

স্ঠা় সেবক তার হনুমান বীর ॥ 

সেই হনুমান যে তোমার হৈল গুরু । 

রামের লেবক হচ্ছ দানে কলর ॥ 

এত শুনি সেনরাজ। হল স্টেটমাগা। 

এত ভাগ্য গুরুদেব আমিবেন হেগা ॥ 

এত বলি কান্দে রাজা কলধোত বুকে। 
আথি পাসটিতে গুরু দাড়াল সম্মুখে । 

দ্বিজ বেশে আপিয়! ধীডাল হন্থমান । 

(ডেকে বলে ধাপধন তোমার কল্যাণ ॥ 

মারুতি কহিছে মায়া বুঝ। নাঞ্চি যায় । 

বলে তোমায় আশীর্বাদ করুক ধর্শরাঁয় ॥ 

আমি হনুমান তোমায় পরিচয় দি। 

আমি যার সঙ্গে আছি তার ভয় কি॥ 

লঙ্কা হতে কাঙ,র ছুষ্পার কিছু নয়। 

আমি এলাম এখনি করিয়ে দিব জয় ॥ 

বরুণের দয়া আছে বিধাতার বল। 

গণ্ডকীর জল এখনি যাইবে রসাতল ॥ 

কি কহিব প্রভুর আদেশ নাঞ্ি পাই। 
এই দণ্ডে গগ্ডকী গণ্ডুষ করে খাই ॥ 

গণ্ডকী নদী এই তীর্থ মহাস্কান। 

খেয়ে গেলে দেবতা করিবে অপমান ॥ 

অতএব ভয়েতে আমার কাপিছে শরীর । 

তার পাকে ছুঃখ পাইলে লাউসেন বীর ॥ 

চারি দণ্ড এখানে বিলম্ব কর তুমি। 

পরম ওঁষধধ আছে আনি গিয়! আমি॥ 

ঈশ্বর বুঝিতে পারে বিধাতার খেলা। 

বরুণের কাটারি আর ব্রহ্মার হাড়ের মালা 

মাল! বিনে কাঙ্র জয় হইবার নাই। 
কোন ছার কর্পূরধল কে ধরে বড়াই। 

সেন বলে আপনি যাইবেন কোন্ দেশে। 

হনু বলে আদি আমি চক্ষের নিমিষে ॥ 

কহিতে বলিতে বীর হৈল বিদায় । 

পবনে করিয়া ভর অতিবেগে ধায় ॥ 

পুনরপি গৌড়েতে ইৈল ব্রাহ্মণ 

রাজার মহলে গিয়া দিল দরখন ॥ 

দাসী ঞঙ্গে বর্ণেবা মহলে বসে আছে। 

হনুমান আপিয়। দাড়াল তার কাছে ॥ 

দ্বিজ দেখি বর্ণেবার মুখেতে নাঞ্ি র। 

হু বলে হেদে বুড়ি কি করিস্ বা 

ভিক্ষুক ব্রাঙ্ধণ আমি ভিক্ষা কিছু দে। 

অবশ্ত হইবে কাধ্য আশীর্বাদ লে ॥ 

ধর্মপাল ধর্মী বড় পুরাণেতে লেখে। 

ব্রহ্মণে ভকতি করে বৈকুে গেছে স্ুণে ॥ 

পতি গেছে স্বর্গে তার সঙ্গ পাবে তুমি । 

পরিচয় দিলাম তোরে হন্গমান আমি ॥ 

অঞ্জনা আমার মা পবন মোর পিতা । 

রামের মেবক আমি উদ্ধারিলাম সীতা ॥ 

মনে নাঞ্চি কল্পনা তোমার তরে কই। 

পরকালে গতি নাই রামনাম বই ॥ 
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চতুর পল্মযোনি ধরেছিল করে। 
শুনি নাকি হেন দ্রব্য আছে তোমার ঘরে ॥ 

অনেক পুণ্যেতে পেয়েছ জলেশ্বর। 

তোমার মহলে আছে বিংশতি বৎসর ॥ 

বরণের কাটারি ব্রহ্মার হাতের মাল!। 

বিপত্তি বিষম গুরু বিধাতার খেলা ॥ 

লাউসেন রাজা গেছে জিনিতে কাঙ্র। 

তার পাকে আমিলাম গৌড় মধুপুর ॥ 

তোমা হ'তে লাউসেনের রণজয় হবে। 

মুতে তোমার গুণ কত যুগ পাবে ॥ 

এত শুনি বুড়া মাগী দ্বিগুণ উৎলে। 

জলস্ত আগুনে যেন ঘৃত পেলে জলে ॥ 

হনুমান জারজাতা৷ লাজের মাথা খেয়ে। 

আমি জানি পবন-ভাতারী তোর মায়ে॥ 

অঞ্জনা তোর মা পবন তোর পিতা । 

মংসারের লোক বলে হন জারজাতা ॥ 

হন বলে সত্যকথ! কলে মেনে তুমি। 

এতদিন এমন কথ] শুনি নাঞ্ি আমি॥ 

অঞ্জন! আমার মাঁ আমি তার বেটা । 

আত্মছিদ্র জান নাঞ্চি পরকে দাও খোটা ॥ 

বেকুলে গজের দন্ত না যায় ভিতর। 

জানাব তোমার কথা দেশ দেশাস্তর ॥ 

আমাদের দেবতা বটে দেবতা শ্রহরি। 

যার নামে সম্বরে ভারতে তরবারি ॥ 

আমার মায়ের কথা পাপের বিলাস। 

তোমার কথা শুনে লোকে করে উপহাস ॥ 

ধশ্নের মায়া যে কহনে না যায়। 

শ্রীধর্মমঈগল কবি রামদাঁস গায়। 
(তির 

এক্ষণ তুমি রাজরাণী বসেছ মহলে। 
যখন বনবাসে ছিলে বন্থুকার কূলে | 

তোর পতি ধর্মপাল ধর্দেতে তৎপর। 

দানে দাঁত। কল্পতরু কর্ণের সোসর ॥ 

বিষণ পূজে সদাই বৈষ্ণবের রাজা। 

নিত্য করে দান-ধ্যান কেশবের পৃজা ॥ 

"াঁন করে পৃজে রাজা ভারতপুরাণ। 

একদিন মহারাজ মুগয়াতে যান ॥ 

শিকারে চলিল রাজা মনের কৌতৃকে। 
বল্পবা দাড়িয়ে আছে রাজার সম্মুখে ॥ 

রাজ! বলে শুনগে। প্রাণের পাটেশ্বরি | 

অ'মার বদলে আজি পৃজহ শ্রীহরি 
সকালে গঙ্গার জলে তুমি কর মান। 

প্রতিদিন শুনে থেকো ভারত পুরাণ ॥ 

দান দিয়া ব্রাঙ্ষণেরে করাবে ভোজন। 

হেম চম্দন দিবে আর বসন ভূষণ ॥ 

এক অধ্যায় ভারত শুনিয়ে থেকো তুমি। 

তোর মুখে সংক্ষেপে শুনিব এসে আমি ॥ 

এত বলি ভূপাতি ঘোড়ায় আসোয়ার। 

শিকাবে চলিল রাজা যথা দরবার॥ 

শিকার করিতে জান ভৈরবীর বনে। 

সিপাই সর্দার ঘোড়। হাকে চারি পানে ॥ 
শিকার করিয়! বুলি গৌড়ের অধিকারী । 

পাশায় আমোদে বড় বল্পবা স্ন্দরী। 
গগনে হইয়৷ গেল দেড় গ্রহর বেলা । 

জল বিনে রাজরাণীর শুকাইল গলা ॥ 

ফেলিয়া পাশার পাটি করিল ভোজন। 

তখনি পড়িল মনে শ্রীনন্দের নন্দন ॥ 

হাঁয়। হায়! হুতাখ কপালে হানে হাত। 

অতঃপর আমাকে ছাড়িল জগন্নাথ ॥ 

কান্দে রাজরাণী চক্ষে বহে জলধার। 

ঘরে এলেন মহারাজ করিয়া শিকার ॥ 

অশ্বপৃষ্ঠ হতে রাজা গেল ততক্ষণে । 

পাটরাঁণী বল্পব। বসিয়া যেইখানে। 
রাজাকে দেখিয়। রাণী হৈল হেটমাথা। 

লঙ্জীয় মলিনমুখ নাঞ্ি কয় কথা ॥ 

রাজ! বলে কি দিয়া পুজিলে নারায়ণ । 

ঈশ্বরের নামে তুমি কি বিলালে ধন | 
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ব্রাহ্মণ বৈষ্চবে তুমি কি দিয়াছ দান। 
কহ দেখি কোন অধ্যায় শুনেছ পুরাণ ॥ 

কহ দেখি ব্রাহ্মণ বৈষ্বে দিলে কি। 

মুখ তুলে কথা কও মান্ধাতার বি॥ 

রাণী বলে মনভ্রমে খাইয়াছি ভাঁত। 

সান করি আপনি পৃূজহ জগন্নাথ ॥ 

রাজা বলে মোর কথা করেছ হেলন। 

তুমি ভাত খাইলে বঞ্চিত নারায়ণ | 

অন্ন খাইলে গোবিন্দ ্রান্মণে উপবাস। 

হেন কন্ম করিলে আমার সর্বনাশ ॥ 

কোন লাজে কথা তুমি কওগে! অভাগি। 

বর হতে দূর হও অট্বষ্ণব মাগি। 

হেদেরে দিগের এরে সঙ্গে করে লে। 

বপ্পুকার বনে নিয়ে কুঁড়ে বেধে দে ॥ 

আমার হরিকে যেমন রাখিলে উপবাল। 

বার বছর বনে থাক না হবে তল্লান॥ 

রাজার বচন রদ করে কোন জন। 

ঘর হইতে বল্লবা চলিল কানন ॥ 

বল্লভাকে রাখিতে যায় ব্লুকাকাননে । 

সীত1 যেন বনবাস বাল্সীকির বনে ॥ 

রাণীকে রাখিয়া যায় রাজার নফর | 

গায় কবি রামদাস সথা মায়াধর ॥ 

দারুণ আধার জল বড়ই বিস্তার। 

রাজরাণী কান্দেন চক্ষেতে জলধার। 
উপবাস কুঁড়েতে সদাই গড়াগড়ি । 
তৈল বিন! গায়ের মাংসে উড়ে গেছে খড়ি 
আম জাম খায় বনে কান্ব বোছরি। 

মলিন হইয়া গেল রাজার সুন্দরী ॥ 

শশীমুখী ভূমিতে সদাই অচেতন। 

হা কৃষ্ণ বলিয়া রামার ভূমেতে শয়ন ॥ 

মনে করে দেখা নাঞ্চি মন্নুযোর সনে। 

এগার বছর রাণী বঞ্চিল কাননে ॥ 

জীর্ণ বসন পরিধান লোচনে বহে ধারা। 

দিবানিশি পড়ে থাকে জীয়ন্তেতে মর] ॥ 

হরি বলে হুতাশিয়ে করয়ে রোদন । 

গঙ্গাদেবী বল্ল কাতে চলিল তখন ॥ 
কুলবধূরূপে গঙ্গা আইল সেইখানে । 

পূর্ব্বে যেইরূপে ছিল শাত্তম্থর স্থানে ॥ 

কূপ! করি কৃপাময়ী হইলেন কুলবধূ। 

শশীকে জিনিয়ে মুখ বচন জিনি মধু ॥ 

হাসিয়া বলেন গঙ্গ। তুমি কাঁর কন্তে। 

আমি এলাম এখানে তোমার ছুঃখ জন্তে ॥ 

শুনিয়া গঙ্গার কথা বলে রাজনুতা। 

আজন্ম হলাম আমি বড় দুঃখযুতা] | 

পতি মোর বৈষ্ণব করে বিষ্ণুর পূজা । 

ধর্মপাল নাম তার গৌড়দেশের রাজা ॥ 

করিতে বিষ্ণুর পুজা আজ্ঞা কৈলে মোরে। 
আপনি চলিয়া গেল শিকারের তরে ॥ 

না করে বিষুর পুক্তা থেয়েছিলাম ভাত। 

তার পাকে আমাকে বর্জিল প্রাণনাথ ॥ 

এগার বচ্ছর আমি বনবাঁসে থাকি। 

কোকিল ভ্রমরা গে। এই মাত্র দেখি ॥ 

গঙ্গ| বলে তবে তুমি হইলে মোর সই। 

দুজনে সমান হলাম ভেদাভেদ কই ॥ 

তোমার দুঃখের কথা শুনিলাম আমি। 

আমার দুঃখের কথা শুন কিছু তুমি ॥ 

বন্ুকায় হয় যবে এ ঘোর ভরণ। 

আমি এলাম ধশ্মযজ্ঞে করিতে রন্ধন ॥ 

দৈব নির্বন্ধে হয় ছয় দণ্ড রাতি। 

তাঁর পাকে আমাকে ছাড়িল মোর পতি ॥ 

কতক দিন মহাদেব ধরেন মাথায় । 

তেই গঙ্গাধর নাম সর্বলোকে কয় ॥ 

ভূমি কতকাল আছ সই বনবাস। 

ওধঘধ বলিয়া দিব পুরাইব আশ ॥ 

এমন গুঁষধি মই আছে মোর ঠাই। 
যোল ক্রোশে পুরুষ থাকে রৈতে পারে নাঞ্জিঃ 
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বলবা বলেন তবে দেহ পদছায়া। 

দাসী বলে সইগে! আমারে কর দয়] ॥ 
গঞ্পা! বলেন তবে হের এস সই। 

হের এস তোমাকে ওঁষধধ কথা কই। 

আমার বচন সই না করিবে হেলা । 

সন্ধ্যায় আনিবে কিংবা ঠিক দুপুর বেলা ॥ 
টেকি লইয়া জল আঁনিবে যতনে । 

আদড় কেশেতে সরিষ! পোড়াবে আগুশে ॥ 

রজত প্রদীপ দিয়ে তৃলিবে কাজল। 

নাম ধরে চক্ষে দিলে পুরুষ পাগল ॥ 

গরুর গালের গুয়া খাওয়ালে শ্বশানে। 

দেবতাকে ভুলাইব মাঁছুষ কোন খানে ॥ 

কাল বিছাটি মুল ঈষৎ মাখালে। 

যতনে মিশায়ে দেবে ভোজনের কালে ॥ 

অন্নেতে মিশায়ে দিবে ভোজনের কালে। 

মনুুযোর দাঁয় থাকুক মুনি মন টলে ॥ 

পাইয়! গুঁষধি রাম বান্ধিলেক বাসে। 

বিদায় হইয়] দেবী যান জলদেশে ॥ 
€দবের নির্বন্ধ গাছে বিধাতার ঘটন। 

শিকার করিতে রাজ! করেছে গমন ॥ 

চারিদিকে সিপাহী সর্দার বনঝাড়ে। 

রাজার সম্মুখে ধিয়া তুলারু উথলে | 

ধর ধর বনগিয়া ভূণতি ঘোড়া রাখে । 

মহারাজ! চলে গেল কেহ নাঞ্জি দেখে। 

তুলারু লুকাল গিয়া পর্বতের ঝোড়ে। 

মহারাজ! দুঃখ পায় বনের ভিতরে ॥ 

গগনে হইয়া গেল দেড় প্রহর বেলা। 

তৃষ্ণায় আকুল হল শ্ুকাইল গলা ॥ 

জল বিন! বল গেল বুদ্ধি বিপরীত । 

মুগয়াতে গেল যেন রাজ! পরীক্ষিত ॥ 

পরীক্ষিত যেমন হারাল বুদ্ধিবল। 

অন্ধক মুনির স্থানে মেগেছিল জল ॥ 

সেইরূপ ধন্দরপাল বনের ভিতর । 

বল্পবা যেখানে আছে গেল নরেশ্বর ॥ 

ডেকে বলে কুড়ের ভিতরে আছে কে। 

তৃষ্চায় জীবন যায় জল এনে দে ॥ 
আপনার নিজ কান্ত চিনিল স্থুন্দরী। 
ঘে'়ার উপরে রাজ। রাণী যোগায় বারি ॥ 

নিজ্জন কাননে দেখে আপন বনিছ। 

লজ্জা পেয়ে ভূপতি রহিল হেঁটমাথা ॥ 

ঘোড়া হতে মহারাজা নামিন তখন। 

ক্ষুধায় পাগল আমি করাহ ভোজন ॥ 

এত শুনি রাণী গেল করিতে রন্ধন। 

সইয়ের ওষধ মনে পড়িল তখন ॥ 

অন্ন আর ব্যঞ্জনেতে ওধধ মিশায়েছে। 

মনে করে আমার সইয়ের দয়া আছে ॥ 

রাখিলেন সেই অন্ন থালের উপর। 

আচদ্িতে নাচিয়। উঠিল কড়ে ঘর ॥ 
ভাত নাচে ব্যগ্তন নাচে আর নাচে কুঁড়ে। 

বল্লবা বলেন আমি কত মরিব পুড়ে ॥ 

ধম্মের মায়! যে কহনে না যায়। 

শ্রীধন্মমজল কবি রামদাস গায় ॥ 

কর্মদোষে আপনি আছি বনবাসে। 

ওঁষধ থাওয়ালে পাছে হয় সর্বনাশে ॥ 

উধধ খাওয়ালে পাছে প্রাণনাথ মরে। 

রাজাকে মারিয়। নাকি আমি রব ঘরে ॥ 

এত বলি সেই অন্ন রাখিলেন ঘরে। 

আর অন্ন আনিয়া দিলেন ভূপতির তরে ॥ 

ভোজন করিয়া রাজা করিল আচমন। 

মুখ শ্রদ্ধি করে রাজা করিল গমন ॥ 

একাদশ বৎসর গেছে বৎসর শেষ আঁছে। 

লয়ে গেলে আপনি অধর্ম হয় পাছে॥ 

প্রাণনাথ ছাড়ি গেল আপনার ঘরে। 

অন্ন বাঞ্জন পড়ে আছে থালের উপরে ॥ 

অন্ন ব্যঞ্ন পড়িয়া আছে থালে। 

ভাঁসাইয়। দিল অন্ন বল্লুকার জলে ॥ 



১৪০ অনাদি-মঙ্গল 

বল্পব! বলেন গঙ্জা কোথ! গেলে সই। 

তোমার ওষধ জলে ভাসালাম ওই ॥ 

থালের সহিত অন্ন ভাসালাম জলে। 

পাঁতালে ঠেকিল গিয়া বরণের রসাতলে ॥ 

বসে আছে বরুণ রাজা পাতাল ভিতরে। 

দেখিলেন অন্ন আসে থালের উপরে ॥ 

মনে করে ভোজন করেছে জগম্মাথ। 

আমাদের তরেতে হরি পাঠালেন গুসাদ ॥ 

এত বলি ভোঁজন করিল রসাঁতলে। 

বল্লভা বল্লভা বলে ঘুরে ঘুরে বুলে ॥ 

মীনকেতনের বাঁণে হল অচেতন । 

ধর্মপালের মুত্তি ধরিল তখন ॥ 

আইল কুঁড়ে কাঁছে বরুণ অধিকারী । 
পতি বলি পাস্ত-অর্থ্য দিলেন স্থন্দরী॥ 

নীরবেতে কামরণ করে ছুই জনে। 
রমণী রতির স্থুখ জানিল রমণে ॥ 

এতদিনে সতীত্ব বিনাশ করিয়াছে। 

শাঁপে ভম্ম করে লয় পরিচয় পাছে ॥ 

গৌতম মুনিকে যবে হবিল বাসব। 
মুনি শাপে তার গায় হয়েছিল ভগ ॥ 

এন ভাবি রত্বাকর ভয় পেয়ে কয়। 

আমার নাম বরুণ পাতালে নিজালয় ॥ 

তুমি শুন বলবা মাঁন্কা তার ঝি। 

দেবের দুল“ভ দ্রব্য তোরে আমি দি॥ 

আজি হতে হল তোর গর্ভের লক্ষণ। 

আমার কাটারি লও বিধাতার ধন ॥ 

গ্রজাপতি যত ধন দিয়াছিল মোরে । 

আজি হইতে রৈল গিয়া হেণমার ভাগাবে ॥ 

এত বলি দ্রবা দিয়ে করিল গমন। 

কতকদিন বল্পব1 বঞ্চিল কানন ॥ 

দ্বাদশ বংসর সাঙ্গ হৈল যেই দ্রিনে। 

চতুর্দলে ভূপতি লইল নিকেতনে ॥ 
আমি জানি বুড়ি তোর পূর্বের সমাচার । 
আপনি করিলে কেন কুঁড়েতে ভাতার ॥ 

এত শুনি বুড়ি হল প্রাণেতে কাতর । 

গড় করি নাতি আমার জাত রক্ষা কর। 

আজি হতে শূন্য হল গোঁড়ের ভাগ্তার। 
কার্যামিদ্ধি হলে এনে দিও পুনর্ববার ॥ 

এত বলি ছুই দ্রব্য এনে দিল বুড়ি। 

ভোজ্য বিহনে মুনি যায় গড়াগড়ি ॥ 

যেখাঁনেতে ঘসে আছে সেন ভাগ্যবান। 

ভার কাছে হনুমান অতি বেগে যান ॥ 

লাউসেনে হন্গমান বলেন সকল। 

ইহার জন্ত বুড়ির সঙ্গে বাড়িল কোন্দল 

গণ্ডকীতে ফেলে দেহ বরুণের কাটারি। 

পাতালে চলিয়া যাবে বরুণের বারি ॥ 

পাথর ফেলিলে এক পক্ষে যাঁয় তল। 

কাটারি পরশে জল হল উরুতল ॥ 

চারি দু গণ্ডকী আপনি হল তড়। 

ঘোড়ার পিঠে গেল রাজা কাঙ্বের গড় 

বিদায় হৈয়ে বৈকুষ্ঠে গেলেন হনুমান । 

রামদাস বলে কর নায়েকের কল্যাণ 

. কালু বলে মহারাজা বসো! এইখানে । 

কেমন কাঁওর গড় দেখিব নয়নে ॥ 
দেখিলে বলিতে পাবি জয় পরাজয় । 

আগে বল বুঝে নিলে তবে ভাল হয়॥ 

দেখিব কাউ,র গড় কতেক বিস্তার । 

কতগুলো স্নো আছে সিপাই সর্দার ॥ 

অঙ্গ হতে খসাইল বাজুবন্ধ বালা। 
রত্ব হার খসাইল আর কমাল! ॥ 

ঢাল খাঁড়া রাখিল আর ধনু তীর। 

কাজল হেটে হৈল তবে কালু মহাবীর ॥ 

বলিতে কহিতে বীর হৈল সন্ন্যাসী । 

তাম্বঘরে বদিলেন ধর্মের তপন্থী ॥ 

সদাই বিরাঁজে দেবী কামাখ্য। নগরে। 

সুসজ্জেতে কেমনে যাইব তথাকারে ॥ 



অনাদি-মঙ্গল ১৪১ 

কালু বলে ওগে! রাজ। মনকথা নাঞ্চি। 

মনে মনে জপ ধশ্ম অনাগ্য গোসাঞ্জি ॥ 

স্্য় ধশ্ম বলে কালু ঢাল খাড়া রাখে। 

জয় হনুমান বলে ভসম্মগুল1 মাখে॥ 

ভূপত্তি ভূষণ অঙ্গে বিজয়ের ছট। | 

কুশভোর কোমরে কপালে কাটে ফোটা ॥ 

বাঘছাল কোমরে হাতেতে কুশীনগুরী । 

মাথায় পিঙ্গল জটা ঠিক ব্রহ্মচারী ॥ 
পরিধান পীতবন্ত্র যজ্ঞসথত্রধারী। 

মনে করে জিনিব কাব অধিকারী ॥ 

বরদ্ধার মালা জপে অ্রন্ধার ধেয়ান। 

সিদ্ধ হতে যোগী যেন বদিল শ্মশান ॥ 

চাহনি চাতুরি জোড়া চক্ষু পড়ে ফেটে। 

পথে চলে বীর কালু কেবল কজ্জবল হেটে ॥ 

লাউসেন কালুবীরে করিল আশীষ। 

কাঙর হইবে জয় চক্ষের নিমিষ। 

তিনবার দণ্ডবত করে লাউসেনে। 

সাকাশুকো তের দলুই থেকো সাবধানে ॥ 

সাবধানে থাঁকিয়! ধরিও শরাসন। 
ক্পুরধলের তেজ লঙ্কার রাবণ ॥ 

রাবণের মায়! সেই কপূররধল জানে। 

সাবধানে হ'সিয়ার হও সাবধানে ॥ 

ভাঘুলেশ্বরে রৈল ময়নার তপোধন | 

কার ভিতরে কালু দিল দরশন ॥ 

গড়ের ভিতরে কালু ছাড়ে হুহুষ্কার। 

কাঙ,বরের গড় হৈল ঘোর অন্ধকার ॥ 

একে একে দেখে বীর কার নগর । 

চৌধটি বাজার দেখে গড় মনোহর । 

সাত গড় কাঙর দেখিল সাত বার। 

হয় হরি মাত্ঙ্গ দেখিল অবতার ॥ 

হাতী ঘোড়ায় একাকার ঘোর অন্ধকার । 

তা দেখিয়া বীর কালুর মনে নাহি ডর। 
বাহির গড়েতে দেখে যত দলবল। 

একাকার রাঁজহস্তী মাতঙ্গ বিশাল ॥ 

কালু বলে আগে দেখ হেমন্তের ঝি। 

কোন ছার মনুষ্য ইহাকে ভয়কি॥ 

কামাখ্যা দেখিব গিয়া কেমন বন্ধানে | 

মনে €রে যাইব দেবীর সম্গিধানে ॥ 

এত বলি বীর কালু করিল গমন । 
দেবীর দেউলে গিয়া দিল দরশন ॥ 

গগন মগ্ডলে যখন দেড় গ্রহর রাতি। 

দেবীব সন্ধানে বীর চলে শীঘ্রগতি। 

প্রতিদ্রিন পিশাচ যথ| করিয়াছে থান। । 

পেতী অছে বিশীশয় বিস্তর আছে দানা ॥ 

দপ. দপ পেত্বীর বদনে বহ্ধি জুল 

তালগাছ সমান দানা লক্ষ লক্ষ বুলে ॥ 

ঘোর ঘোর শবদে ডাকিনী ছাড়ে ডাক। 

চৈত্র মাসে বাজে যেন গণ্ডাদশ ঢাক॥ 

কামরূপ কামাখ্য। হে কাঙ্র আনন্দ। 

নরের শোণিতে হয় স্থানের পরিবন্ধ ॥ 

জলের উপরে রসনা রুধিরে বাঁকৃদেবী। 

দেখিতে সুন্দর মায়ের প্রভাতের রবি ॥ 

পূজ1 করে বর্পরধল চলে গেছে ঘর। 

ভারদশ জবাফুল গম্ভীর ভিন! 

শতদল বিন্বদল দেখিতে অপার। 

ধূপধূনা পরিপাটি ঘোর অন্ধকার ॥ 

ভয়েতে কম্পিত তন্থু বিষণ্ন বদন। 

ব্রহ্মার মালা করে জপে হয়ে একমন ॥ 

কামাখ্যা দেখিয়া! কাঁলু হৈল প্রণিপাত। 

স্তব করে বীর কালু হয়ে জোড়হাত ॥ 

তুমি জয়া জয়মুনি জগতে বলে জয়। 

আপনি যমুনা জলে হেলে সহায় ॥ 

তবে কৃষ্ণ নিধন করিল কংসাস্থর। 

রামায়ণে পুজে তোমা শ্রীরামঠাকুর ॥ 

ভারত প্রথম রণে পুজিল অজ্জুন। 

বিপদ রণেতে তোমার মহিমা দশগুণ ॥ 

কৈলাস পয়ান কর তেজিয়! কাঙ্র। 

পশ্চিম উদয় পুজা লইবেন ঠাকুর ॥ 



১৪২ অনাদি-মল 

দেবীর সম্মুখে বীর তুলে ধরে মাল! । 

অন্তরে জানিল তখন শ্রসর্বমঙ্গল] ॥ 

ভাঁঙুরের মালা দেখি চগ্ডিকা আকুল। 

শ্যামরূপা বাহির হৈল ভাঙ্গিয়া দেউল॥ 

ভাশুর দেখিয়৷ দেবী লজ্জা পায় মনে। 

আপনি চলিল| দেবী কৈলাস ভুবনে ॥ 

টকলাস শিখরে চত্ী দ্রিল দরশন। 

শূন্য হৈল তবে কাঁঙর ভূবন ॥ 
ভঙ্গ দিল দেবীর ভূত প্রেত দানা যত ছিল। 

দেবীর দেউলে কালু দরশন দিল ॥ 

দ্বারে দ্বারে বান্ধিল লয়ে করজপের মালা | 

পাছে আরবার আসে শ্রীসর্ধমঙ্গলা | 

কর জপি দুয়ারে বাদ্ধিল তৎপর । 

তবে যায় বীরকা'লু লক্কর ভিতর ॥ 

কালু বলে পলাইল হেমন্তের বি। 

কোন ছার মনুষ্য ইহারে ভয় কি ॥ 

একবার লক্করেতে এক যুদ্ধ দিব। 

বেঁচে যাই সেন রাজায় সমচার দিব ॥ 

বাহির গড়েতে দেখে যত দলবল । 

একাকার রাজ্য শূন্য মাতঙ্গ মণ্ডল ॥ 

ধিয়াং ধিয়াং মাদল বাঁজিছে পরিপাটি । 

কত ঠাঞ্জে নট নাচে কত ঠা নটী। 

রামদাস গায় গীত সেবিয়ে মাঁয়াধর | 

পাঁষপ্ড জনার মুণ্ডে পড়ক বজ্জব। 

কেহ বারম্থুই করে বসে অন্ন খায়। 

রামের মহিমা গুণ আনন্দেতে গায় ॥ 

কেহ বা ঘুমায়ে আছে ঘুমেতে কাতির | 

হেনকাঁলে বীর গেল করিতে সমর ॥ 

কাট কাট শব্দ করে বীর ডাক দেই । 

থুব খুব সর্দারের] হেত্যাঁর ঢাল নেই ॥ 

ঢাল খাঁড়া হাতে করি করে পিংহনাদ । 

আচম্বিতে রাঁজছুর্গে পড়িগ প্রমাদ ॥ 
ঘুমাইলে লোক হয় জিয়ন্তেতে মরা । 

গ্রাম মুখেতে ধায় মাতালের পারা।॥ 

ঢাল খাঁড়। ভূমে কার যায় গড়াগড়ি। 

আদড় মাথায় কারে নাহি পাগ টেড়ি॥ 

একা ধরে বীর কানু বাইশ হাতীর বল। 

কাটাকাটি টাটাটাটি কেহ যায় তল ॥ 

কারে কাটে কারে বিদ্ধে কারে পানে চায়। 

ঢালী পাগী কাটিয়ে বন্দুকী তেড়ে যায় ॥ 

কাট কাঁট শব্ধ করে বীর কালু ডাঁকে। 
অষ্টকুলাচল যেন বসাইল চাকে॥ 

সমরে রুধিল কালু বলে মহাতেজা। 

এ কালযবন যেন জরাসন্ধ রাজ] ॥ 

কুরুবংশে পাণ্ডব যেমন ভীমসেন । 

হাতী ঘোড়া মহাবীর অমনি বলি দেন ॥ 

দশবিশ ঢালী ধরে দেয় বলিদান। 

দানবী সমরে কাটে মোগল পাঠান ॥ 

মানসিং সম্মুখেতে যুঝিল বিস্তর ৷ 

শর বরিষণ করে কালুর উপর ॥ 

লক্ষ শর পড়িল কালু ডোমের বুকে। 

ধাইল কাহণ ঘোড়! যুঝিতে সম্মুখে ॥ 

সঘনে দামা মাধ্বনি বাজে, দর্ছুর্। 

সজল জলদ ধ্বনি কীপিল কার ॥ 

গুলি শরে সংসার ছাইল দিবাকর । 

ধুমধাম গুলি গোলা পড়িছে বজ্জর ॥ 

ধাই ধাই ধর ধর কীাপিছে মেদিনী। 

ঢাল হেত্যারের রব পড়িছে ঝ্ধনি ॥ 

হাঁতী সব রণে পড়ে যেন এরাবত। 

গড়াগড়ি যায় যেন শুমেরু পর্বত ॥ 

ঢাল খাড়! রেখে কালু শরধন্থু ধরে। 

দশবিশ ধানুকী বিদ্ধিল একশরে ॥ 

যার বুকে শর পড়ে মুখে নাহি বাণী। 
আপন আপনি সব করে হানাহানি ॥ 

ঘর দল পর দল কেহ নাহি চিনে । 

পাইলে বেটার দেখা বাপ আপি হানে ॥ 

পড়িল রাজাঁর বেটা রাজার জামাই। 

বাহিনী পড়িয়। গেল লেখাজোকা নাই । 
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রুধিরের ধাঁর বয় তিন ক্রোশ জুড়ে । 
ঢালী পাগী সিপাই সর্দীর রৈল পড়ে ॥ 

জীয়স্ত লুকাম্ম কত মরার মিশালে। 

এক লক্ষ বাহিনী ডুবিয়া মৈল জলে ॥ 
তরাসে পলায় কেহ জলে ঝাপ দেই। 
গুড়ি গুড়ি পলায় সব সর্দার সিপাই ॥ 

জামা জোড়া পড়ে ৫রল ফিরে নাহি চায়। 

প্রাণ ভয়ে তে ঘাটে কেহ বা লুকীয় ॥ 

রণমধ্যে বীর কাঁলু ডাকে মার মার। 
পড়িল রাজার সেনা হল একাকার ॥ 

তঙ্গ দিল রাজসৈন্য জয় হল রণ। 

বালু বীর মনে ভাবে ধর্্রেব চরণ | 

রণ জিনি কালুবীর করিল গমন। 
গড়ের দুয়ারে গিয়া দ্রিল দরশন ॥ 

গড়ের দুয়ারে দেখে কপাটেতে খিল। 

চলে যেতে নারে তথ! ছুরস্ত অনিল ॥ 

লাখির চোটে কপাট ভেঙ্গে প্রবেশিল গড়। 

দুয়ারী শতেক উঠে,দিল উভরড় ॥ 

ভেঙ্গে যায় ছুয়ারী সব না| বান্ধে চিকুর। 
তূজক্গ পলায় যেন দেখিয়া মযূর ॥ 

বসে আছে কপ্পুরধল মহলে যেখানে । 

দাড়াইল বীর কালু রুধির নয়নে | 

স্ুমেরু পর্বত জিনি কালুবীরের দেহ। 

রাজরাণীর মহল ভিতরে এল কেহ ॥ 

দাড়াইল বীর কালু রাজার গোচর। 
ডাক ছেড়ে বলে কাঁলু ডাগর ডাগর 

কার নাম কর্প রধল পরিচয় দে। 
বেটা যেন জানে নাহি লাউসেন এসেছে ॥ 

এত কেন হয়েছে তোমার অহঙ্কার । 

রাজকর ন] দাও ন| যাও দরবার | 

রাজরিপু যে বেটা তাহার মাথা কাটি। 

এত বলি বীর কালু ধরে গিয়া ঝুঁটি। 
বলিতে কহিতে বীর ছ্বিগুণ উৎলে। 

ধরাধরি রাজাকে ফেলিল তৃমিতলে ॥ 

বুকেতে বসিয়া কালু চেপে ধরে গল]। 

রাজকর দেও নাহি জঙ্গলিয়া শালা ॥ 

অনাছ্য-পদারবিন্দ ভরম! কেবল। 

রামদাস বিরচিল অনাগ্যমঙগল | 
সন পাপা 

পাগ দিয়ে ঝুটি ধরে ফেলে ভূমিতলে । 

রাবণ অঙ্গদে যেন গড়াগড়ি বুলে ॥ 

গলায় ধনুক দিয়া রাখে এহীপতি। 

দেবত। বিমুখ হ'লে এই হয় গতি ॥ 

ঠেকিলেন বপুর্রধল কালুডোমের হাতে । 

পুর্ণিমার চন্ত্র যেন রাহুর গ্রাসেতে ॥ 

রাজাকে বান্ধিল দড় ধন্থুকের গুণে। 

শুকরের বান্ধন সদাই পড় মনে ॥ 

রাজাকে বাদ্ধিয়া লয়ে চলিল তুরিত । 

ইন্দ্র লয়ে যেমন চলিল ইন্দ্রজিত ॥ 

যেখানেতে আছেন ময়নার তপোধন | 

রাঁজাকে বাদ্ধিয়। নিয়া করিল গমন | 

সেনের কাছেতে গিয়া মাথা! করে হেঁট। 

এই বেট! কর্পু্ধল ইহাকে লও ভেট। 
ভাই ভাই বলিয়ে কালুকে করে কোলে । 
মহিম করেছ ফতে আমাকে নাঞ্চি বলে 

বিশেষ ন্নকিস্ তায় দিল মনজাই | 

সেন বলে কালু রে বাড়ীতে চল যাই ॥ 

কাঙ,র হইল জয় চল কুতৃহলে। 

কান্দে রাজ! কপুরধল গড়াগড়ি বুলে ॥ 

এতদিন নাঞ্ঞ দিলাম কাঙুরের খাজন!। 

এখনি গোঁড়দেশে হব বন্দীখানা ॥ 
বাদা হোয়ে রব তবু বন্দী নাঞ্চি হব। 

কলিঙ্গ! আমার কন্ঠ লাউসেনে দিব ॥ 

হেন কথ! কর্গুরধল ভাবি মনে মনে। 

কহিবারে লাগিল সেনের বর্তমানে ॥ 

জোড়হাতে কপ্পুরধল লাউসেনে কয়। 

এক নিবেদন করি শুন মহাশয় ॥ 
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আমি কন্া দিব তুমি আমার জামাই। 

অতঃপর আমাকে আর বেঁধো নাঞ্চি ॥ 

কাতর করুণা করি কর্পুরধল বলে। 

বীর কালু যজ্ঞের আগুন পারা জলে ॥ 

বুঝলাম বিশেষ কথার পরিপাটা। 

এত বলি বীর কালু ধরে গিয়া ঝুঁটি ॥ 

কি কথা কহিত্তেছিলে রাজা লাউসেনে । 

নহজে কুমার রাজ। কিছু নাঞ্জি জানে ॥ 

যদি সত্য লাউসেনে কন্তা দিবি দাঁন। 

গঙ্গাজল তুলসী নিয়ে বল বিদ্যমান ॥ 

অন্তথ। কষিলে বেট! নাহিক এ্ড়ান। 

টাঙ্গী ধরে এখনি করিব খান খান ॥ 

মনে ভাবে কর্প রধল নাহিক পরিত্রাণ। 

মতা করে গঙ্গাজলে সুর্য্যপানে চান ॥ 

লাউসেনে যদি মোর কন্। নাহি দিব। 

খডেগতে কাটিয়া গাভী গঙ্গাতে ভাসা ॥ 

এত শুনে বীর কালু বন্ধন করে দুর । 
সেনরাজ| গড় করে ভাবিয়া শ্বশুর | 

একাসনে বসিলেন শ্বশুর জামাই । 

সত্রাজিতা গোবিন্দ যেমন এক ঠাই ॥ 

কপৃরধল বলে সেন শ্তনহ বচন। 

আজি চল বিভা দিব গোধূলি লগন ॥ 

এত শুনি বীর কালু অগ্নি হেন জল । 

এত কি গরজ রাজা যাইবে মহলে ॥ 

কন্ত। দিয়া আপনার রাখিলে পরাণ । 

আনহ তোমার কন্তা সেনের বিদ্যমান ॥ 

বিদেশেতে মহিম বিভার কাধ্য কি। 

ঘুচে যাক কোন্দল তোরে বলি দি ॥ 

এত শুনে কপুরিধল লিখিল লিখন। 

হ্বন্তি আদি সমাঁচার করিল জ্ঞাপন॥ 

লক্ষ্মীবূপা কলিঙ্গের দুলালী দুহিতা ৷ 

স্বয়ন্বরেতে তুমি বাপের রাখ মাথা ॥ 

বার দিন মাসের তারিখ দিল তায়। 

মনোহর কোটাল রাজার পুর যায়।॥ 

গায় কবি রামদাস সেবিয় মায়াধর । 

পাষণ্ড জনার মুণ্ডে পড়,ক বজ্জর ॥ 

০০ 

যেখানে কলিঙ্গ৷ মহলে বসে আছে। 

কান্দিতে কান্দিতে দূত গেল তার কাছে ॥ 

দত বলে কি করগো ভূপতির ঝি। 

তোমার বাপ কাটা যায় বসে আছ কি॥ 

গোঁড় হতে এসেছেন লাউসেন বীর । 

অবতার মুত্তি যেন দ্বিতীয় যুধিষ্ঠির ॥ 
তোমাদের রক্ষক যতেক ছিল সেন।। 

কালুবীরের এক যুগে সব হল হাঁনা ॥ 

কামরূপ চণ্তী তোমায় হয়ে গেল বাম। 

অত্ঃপর গেল তোমার জনকের নাম ॥ 

জনক ধশ্মের প্রতি যদি মন থাকে । 

জনক হয়েছে বন্দী দেখ গিয়া তাক ॥ 

এত শুনি কলিঙ্গের কুরঙ্গ-নয়নী। 

মৃগাঙ্ক জিনিয়া রূপ মরালগামিনী ॥ 

যেখানে কর্প,রধল বন্ধনেতে আছে। 

লঙ্ষমীরূপ1 কলিঙ্গা গেল তার কাছে | 

দুই ভূজে ধর্যা তখন কর্প রধল লেই। 
লও বল] লাউসেনের হাতে তুলে দেই ॥ 

সত্য করেছিলাম আমি কন্য। দিলাম দান। 

দিবাকর সাক্ষী থেকো ঠাকুর ঈশান ॥ 

গড় করা কলিঙ্গ! দাড়াল গিয়া বামে । 

রাধ। যেন নিকুপ্তে ভেটিতে যায় শ্যামে ॥ 

জোড়হাতে কপুরধল লাউসেনে কয়। 
কালু বলে চল রাজা শ্বশুর আলয়॥ 

বিধিমতে বিভা কর রাঁজার দুহিতা। 

অবিভায় লয়ে যাবে অসম্ভব কথা ॥ 

অবিভায় রাজকগ্ত! যদি লয়ে যাবে । 

কুলের কলঙ্ক হবে অপযশ পাবে 

এত শুনি লাউসেন চাপিল ঘোড়ায় । 

কন্ত! লয়ে মহারাজা চাপিল দোলায় ॥ 
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লাউসেন রাজ। যান শ্বশুরের পুর। 

মিথিল্লাকে গেলেন যেন শ্রীরাম ঠাকুর ॥ 

লাউসেন রাজা গিয়। বসিল দরবারে। 

কন্তারে লইয়া! গেল মহল ভিতরে ॥ 

তবে কপুরিধল রাজা ভাবিল অন্তরে । 
আরবার কহিছে সেনের বরাবরে ॥ 

ভাই বন্ধু আমার রণেতে গেল কাটা। 

রণেতে পড়িল মোর খুড়া আর জ্োঠা | 

আর কত মরিল আমার জ্ঞাতির প্রধান । 

সপগুন ভিন্ন কেবা কন্তা করে দান ॥ 

এক সন্বচ্ছর বিলম্ব কর রায়। 

কন্া দান দিয়ে দেশে করিব বিদায় ॥ 

এত শুনি সেন রাজ] ধর্মকে ধেয়ান। 

হেনকাঁলে বৈকুঠে জানিল ভগবান ॥ 

কাউ ভুবনে ধর্ম দিলেন দরশন | 

অমুত কুগ্ডের মেঘ ডাকায় তখন । 

মেঘ হতে মন্দ মন্দ হয় বর্িণ। 

যত সব মরেছিল পাইল জীবন । 

শুকুনি গৃধিনী ধেলে যাকে খেলে দানা । 
গুস্তির প্রমাণ জিওলে| নব লক্ষ সেনা ॥ 

যুবরাজ প্রাণ পাইল মিথুনের রাঁয়। 

কালুবীরের ডরে কেহ উঠিয়া পলায় ॥ 
বড় বড় পাট ঘোড়া পাইল জীবন । 

কেহ বলে এইতো দ্বিতীয় নারায়ণ ॥ 

রাজা! বলে আমার ভাগ্যের সীমা নাঞ্জি। 

আমার জামাই যেন ঠাকুর কানাই ॥ 
লাউসেন মনুষ্য নয় সর্ধলোকে কয়। 

কেহ বলে লাউসেন কেবল ধনগ্য় ॥ 

কেহ বলে এমন কখন নাহি দেখি। 

রামরূপ অবতার সেইরূপ দেখি | 

কপূর্রধল রাঁয় বলে আমি ভাগ্যবাঁন। 
এইদণ্ডে কলিঙ্গাকে লাউসেনে দিব দান। 

পুথি হাতে আইল রাজার পুরোহিত। 
গোধুলি লগন স্থির করিল ত্বরিত ॥ 

বড় সুখ আনন্দ সবার ঘরে ঘরে। 

কলিঙ্গার বিবাহ হবে ঘোষণ! নগরে ॥ 

বিয়াল্লিশ বাজনা বাজে রাজার মন্দিরে। 

গায় কবি রামদাস অনাস্তের বরে ॥ 

গোধূলি লগনে বিভা নাঞ্জি অবহেল!। 

আঙ্গিন] উপরে আগে বাদ্ধিল ছান্দল! ॥ 

অধিবাস নান্দী আদি শাস্ত্রের আচার। 

গোধুলি লগনে করে বিবাহ সংস্কার ॥ 

বিধিমত বেশভৃষ|! বরের বরণ। 

মাণিক অঙ্গুরি দিল অন্ভুলিশোভন ॥ 

প্রণাম করেন কন্ঠ! গলে মাল্য দিয়া । 

মেন রাজ দিল মাল! গলায় তুলিয়া ॥ 

বরকম্য। ছু'জনার হস্তের বন্ধন। 

গেটেল! বান্ধিল হরগৌরীর লক্ষণ ॥ 

বিধিমত লাজ হোম করিল ত্রাহ্গণে । 

হেম তুলাদান রাজ! দিল দ্বিজগণে ॥ 

বরকন্া লয়ে গেল সপ্তম মহলে । 

জ্ঞেয়াতি কুটুন্ব রাজা পূজে তান্নজলে | 

ক্ষীর অন্ন লাউসেনে করাল ভোজন । 

কপূর ভাম্ব লে মুখ করাল শোধন 

বাসঘরে রহিল ময়নার তপোধন। 

কলিঙ্গ| সুন্দরী বড পাশায় নিপুণ ॥ 

লাউসেন কলিঙ্গ। দেহে খেলে পাশাসারি । 

দশ দশ বিন্দু বিন্দু ডাকে ছুআ চারি ॥ 

থেলিল সমান পাঁশ। কেহ নাঞ্ জিনে। 

পাঁশ। খেলি দুইজনে রহিল শয়নে ॥ 

স্থধামুখী কোলে সেন সবখদ শয়নে | 

রাধারুষ্ঝ রয় যেন নিকুপ্ধ ভবনে ॥ 

ঠাকুর বলেন শুন বীর হন্থমান। 

প্রায় বুঝি পুজা মোর হল সমাধান ॥ 

না] গেল আপন ঘরে রঞ্জার তনয়। 

বারমতি হইল নাঞ্চে পশ্চিম উদয় ॥ 
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হনুমান বলে গোসাঞ্জি বলি উপদেশ । 

এইথানে ধর রাজ! কর্ণসেনের বেশ ॥ 

বৈসহ সেনের পাশে রজনীর শেষে। 

কত নিদ্রা যায় রাজা শ্বশুরের দেশে ॥ 

এত শুনি ঠাকুর হইল ব্রহ্মচারী । 

কুশডোর কোমরে হাতেতে কুশীঙ্গুরী ॥ 
লাউসেন নিদ্রা ষায় পালছ্ক উপরে । 

নারায়ণ বসিলেন রাজার শিয়রে ॥ 

গ1 তুল গ1 তুল রাজ! কত নিদ্র! যাও। 

ধশ্মরাজা ডাকে রে বারত। নাঞ্চি পাও ॥ 

সবে বলে লাউসেন কাউরে গিয়া মৈল। 

তার পাকে মাহুদিয়! ময়না লুঠি লৈল। 

গোউড় হতে তোর মামা লয়ে যত সেনা। 

ছারথার করিল তোর দক্ষিণ ময়না ॥ 

অতঃপর জনক বলিয়া মনে থাকে । 

দেশে মৈল ম1 বাপ দেখ গিয়া তাকে।॥ 

এত বলি গোবিন্দ হইল অন্তর্দান | 

গা তুলিল সেন রাজ ঝড় ভাগ্যবান্ ॥ 

স্বপন দেখিল রাঁজা1 শেষভাগ রাতি। 

কলিঙ্গা বলেন গোসাঞ্চি কিসের ছুর্গতি ॥ 

মঙ্গল বিভার রাতি কান্দ কি কারণ। 

সেন রাজা বলে প্রিয়ে দেখিলাম শ্বপন ॥ 

কিছু নয় জননী মরিল এতদিনে । 
রজনী প্রভাত হ'লে না রব এখানে ॥ 

যে হয় উচিত রাজা বিবরিয়া কবে । 

যাঁবে কিংবা! আপনি বাপের বাড়ী রষে ॥ 

এত শুনি কলিঙ্গ৷ হইল হ্টেটমাথা | 

সাপ ছেড়ে শিরোমণি রহিতে পারে কোথা ॥ 

মহাশয় কুলীন পণ্তিত হও তুমি । 
রামায়ণ পুরাণেতে শুনিয়াছি আমি । 

তুমি যাবে মহাশয় আমি কেনে রব। 
আজ্ঞা কর তোমার সঙ্গেতে আমি যাব ॥ 

রাজ্যপাট ছাড়ি রাম গেলেন বনবাসে । 

সীতা দেবী সঙ্গে গেলা ছুখিনীর বেশে ॥ 

অনা দি-মঙ্গল 

এত শুনি হাসেন ময়নার অধিকারী । 

বলিতে কহিতে শেষ হইল শর্বরী ॥ 

পাখালে বদন রাজ] সুবাসিত বারি। 

শ্বশুরের কাছে বিদায় চায় তাড়াতাড়ি ॥ 

সেন কহেন বিদায় মোরে দেহ নরমুনি | 

তব আশীর্বাদ লয়ে বাড়ী যাই আমি ॥ 

রাজা বলে তোমাকে বিদায় দিব নাঞ্চি। 

রাজা দিয়া করিব এ রাজোর গোসাঞ্ছি ॥ 

সেন বলে যে আজ্ঞা হলিতে পার তুমি। 

পরাধীন বিষয়েতে ভয় করি আমি ॥ 

পরাধীন যে জন পরের অন্ধে থাকে । 

জীয়স্ত থাকিতে তারে মরা বলি ভাকে ॥ 

পুজ আছে রাজ্য দিবে মোর কাধ্য নাঞ্ি। 

সংসারে বলিবে মোরে রাজার জামাই ॥ 

জামতার বিদায় রাজা বুঝিলেন মনে। 

ভাগারের কাগজ রাজা বার করে আনে ॥ 

সন সন কাগজ হিসাব করে? দেখি । 

তের লাখ বাহান্ন হাজার হ'ল বাকী ॥ 

কন্তা দিলাম আর কেন বাথব জগ্জাল। 

এত বলি তথনি দিলেন হীরাসাল ॥ 

রাজকর গোউড়েতে দাখিল গিয়। হইল । 

কেহ বলে কারের খাজানা আইল ॥ 
কেহ বলে কাঙর কেমনে হ'ল জয়। 

রাজা বলে লাউসেন কেবল ধনঞ্য় ॥ 

জামাতার বিদায় রাণী শুনিল মহলে। 

দাপী গিয়| ডাকিয়া লাউসেনে কিছু বলে ॥ 

এ দেশে রহিয়ে বাছ। ধশ্মের কর পুজা । 

আমার মেয়ে পাটরাণী তুমি হবে রাজা ॥ 

সেন বলে যে আজ্ঞা বলিতে পার তুমি । 

পরাধীন কাজেতে যে ভয় করি আমি ॥ 

বিমলা বলেন বাপু বলিলে বিস্তর । 

জানিলাম জামাতা ভাগিনাগুল! পর ॥ 

সেন বলে গালি কেন দাঁও ঠাকুরাণী । 

নয় তোমার ঘরে যাখ আপন নন্দিনী ॥ 



অনাদি-মঙ্গল 

এত বপি গড় করি হইল বিদায়। 

কলিঙ্গ! বিদায় মাগে জননীর পায় ॥ 

বিমল! কান্দিয়! ধরে ঝিয়ের গলায়। 

কেমনে বিদায় দিব মুখে নাঞ্চি রায় ॥ 

কোন দেশে যাবে ঝিয়ে আমিবে কতদিনে। 

কেমনে রহিবে প্রাণ তোমার বিহনে ॥ 

কলিঙ্গা বলেন মা গো না হবে কাতর। 

ভেবে দেখ আপনি করিছ কার ঘর ॥ 

লাউসেন কলিঙ্গ! তবে হইল! বিদায় । 

নীতা লয়ে রাম যেন অযোধ্যায় যায় ॥ 

সেনরাজা সাজিলেন ঘোড়ার উপর । 

আগুপাছু তের ডোম ময়না যায় ঘর ॥ 

গণ্ডকী গঙ্গার জল রহিল কতদূর । 

উপনীত হৈল রাঁজা নীলধবজপুর । 

হয়ঘাট হেত্যাল ভসনাপুর গ্রাম। 

কল্পতরু কমলা কমলপুর নাম ॥ 

রাজার বাড়ীতে গিয়া করিল মোকাম । 

লঙ্কা! হ'তে বিদায় যেন হইল শ্রীরাম ॥ 

ভৈরবী গঙ্গার জ”! তড়ে পার হয়ে। 

উচানল দীঘির পশ্চিম পাড় দিয়ে ॥ 

রাঙ্গামেটে স্ুরধুণী সম্মুখে নিওড়। 

ডাইন দিকে মান্দারণ পিরেশ মেনের গড় ॥ 

১৪৭ 

চৌবেড়ে প্রতাপপুর হৈল পরবেশ। 
মানকর ছাড়াইল কাশজোড়া দেশ ॥ 
ধাওয়াঁধাই চলে যায় না রহে একতিল। 

সেনরাজ! হইল এসে কালিনী দাখিল ॥ 

কালিনী গঙ্গার জল নায়ে হয়ে পার। 

উপনীত হইল সেন ময়ন! বাজার ॥ 

রাজদেব গুরু দ্বিজ বাঁন্দল সকল। 

ধশ্মের বন্দিল যুগ চরণকমল ॥ 

দগ্ডবৎ করিলেন পিতার চরণে। 

তবে গিয়া বসিলেন জননী যেখানে ॥ 

কদিঙ্গ| প্রণাম করে শ্বশ পদতলে । 

সমাদরে রঞ্াবতী বধূ নিল কোলে ॥ 

সাকা শুকে| চলে যায় আপনার ঘরে। 

লাউসেন রহিলেন আপনার পুরে ॥ 

কতদিন আনন্দে বঞ্চিল সদাগর। 

চিত্রসেন বেটা হেল কত দিনাস্তর ॥ 

লাউসেন রাজ্য করে ময়না নগরে। 

কাঙর মহিম পাল সাঙ্গ এতদুরে ॥ 

নায়কে করহ দয় প্রভু কালুরায়। 

রামদাস গায় গত ধশ্মের কৃপায় ॥ 

ইতি শ্রীঅনাদি-মঙ্গল নাম ধর্পুরাণে কাঙর মহিম নামে পঞ্চদশ কাণ্ড সমাণ্ড। 

যোড়শ কাণ্ড । 

ময়ন। বসান পাল! লিখ্যতে । 

দশদিন মাসীর বাড়ীতে বিলম্বন। 

মায়ের অধিক মাঁপী করিল যতন ॥ 

এক দ্রিন বিরলে বলিয়া দুটি ভাই। 
কর্পর বলেন দাঁদ। বাড়ী চল যাই। 

আসি বলে গৌউড়েতে করিলাম প্রবাস। 
মাতা পিভ1 মৈল ঘরে গুনিয়া হতাশ ॥ 

আজি যাব ময়না বিদায় লয়ে চল। 

এই দণ্ডে দাদা হে মাসীর তরে বল॥ 
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ভান্গমতী রাজরাণী মহলে বসে আছে। 

বিদায় হ'তে দুটি ভাই চলে তার কাছে॥ 

গলায় বসন দিয়া করি যোড়হাত। 

মাসীর চরণে &্োহে করে প্রণিপাত ॥ 

সেন বলে বিদায় হইতে এলাম মাঁসি। 

মাত পিত1 মনে হ'ল বাটী হ'তে আসি॥ 

এত শুনি ভান্ুমতীর চক্ষে বহে লো। 

কোলে করে তুলিল যুগল বোন-পো ॥ 

গল! হ'তে খমাইল সরম্বতী হাঁর। 

বহু রত্ব ধন দিল মূলা নাঞ্জ যার ॥ 

মৃহামণি মকর কুণগ্ডল দিল কানে। 

বিদায় করিয়া দিল ভাই ছইজনে ॥ 

তোমা দৌহে দেখিয়া পাইন বড় সখ । 

বিদায় দিতে রে বাপ বিদরয়ে বুক ॥ 

অদ্বিক। বিজয়া যেন দশমীর তিথি। 

রথে চেপে যেন যান দেব রঘুপতি ॥ 

পঞ্চাশ মোহর দিল করিয়। সম্মান। 

পথে যেতে ছুই ভাই করিবে জলপান ॥ 

রাণীর মহলে সেন হৈল বিদায়। 

যথা আছে নরপতি তথাকারে যায় ॥ 

বার দিয়া বসেছে ভূপতি গৌকেশ্বর। 

অনেক পণ্ডিত বসে দরবার ভিতর ॥ 

রাজা যথা বসিয়া আছেন সিংহাসনে । 

বিদাঁয় হতে ছুটি ভাই গেল সেইখানে ॥ 

এস এস বলিয়া ডাকিছে লাউসেনে। 

হাতে ধরে+ বসাইল আপন আসনে ॥ 

বসিলেন লাউসেন রাজার সম্মুখে । 

বিদায় মাগেন সেন ছুটী হাত বুকে ॥ 
কথার আভাসে হয় মুগ্ধ সর্বজন । 

আপনি ভাবিল রাজা কিবা দিব ধন ॥ 

কি ধন সম্মান দিব হয় গজমাত1। 

কিবা রাজ্য ভূমি দিব কি দিব মর্যাদা ॥ 

এত দিনে তোমার ঘুচিল সর্ব দায়। 

কেমনে চাকর হবে রাজার সভায় ॥ 

কীত্তিমণি জয়মুনি জগতে বলে যায়। 

সেইমত যোর কুলে হইলে উদয় ॥ 

সেন বংশে উদয় হ'ল বংশের তিলক । 

সমরে পণ্ডিত বীর সাক্ষাৎ পাবক ॥ 

দ্রবময়ী জাহ্বী জন্মিল যার পায়। 

তাহার ভকত এই কি দিব বিদায় ॥ 

মনে করি শ্রীহরি বুঝিলাম পরিণাম । 

লাউসেনে ময়না দেশ দিলাম ইলাম ॥ 

সেনের গৌরব যদি বাড়িল দরবারে। 

মহাপাত্র স্ববিষাদে ভাবেন অন্তরে ॥ 

মাথায় হাত দিয়! পাত্র করে হায় হায়। 

ভাগিনার চাকর হব রাজার সভায়। 

লক্ষ টাক] লিখে দিই ভাঁগিনার জাফগীর। 

নাম লেখা গেল তাঁর লাউসেন মহাবীর ॥ 

ধর বলে পরণ্ানা সেনের হাতে দেয়। 

তবে লাউসেন তাহ! পাগে বেদ্ধে নেয়॥ 

পাইয়] বকৃসিস তবে ছুই সহোদর । 

উপনীত হৈল গিয়া! ঘোড়াশালার ভিতর ॥ 

হাজার হাজার বাজি আছে:এক ঠাঞ্ি। 

কর্পর বলেন দাদ! এর মধ্যে নাঞ্ি। 

লোহিত ধবল পীত দেখিতে সুরঙ্গ । 

পার্বত্য টাঙ্গন তাজী দেখিতে মাত্ল ॥ 

কর্পর ডাকিয়া! কয় রাজা লাউসেনে ॥ 

গজে মেপে গজেন্দ্র চিনি ঘোড়! চিনি কানে 

বাজী মধ্যে টাটাগুলি তুরগ বলি তাঁয়। 

সিন্ধু পার হলে নীর নাঞ্ঞ লাগে পায়।॥ 

ছুরস্ত সমরে যাবে পক্ষীরাজ নাম। 

যাঁর বলে শৃন্তপথে চলেন মণিরাম ॥ 
অস্থমান করেছিল ভাই দুইজন । 

আগ্ডির পাথর তাজী জুড়িল হ্রেষন ॥ 
হেনকালে আকাশে হৈল দৈববাণী। 

আমাকে লৈয়! চল সেনগুণমণি ॥ 

সেন বলে কহন। আপন সমাচার। 

কোন্ মহাশয় তুমি অশ্ব অবতার । 
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রাজার বচন শুনি কহে হয়বর। 

বড় দুঃখ পাঁই রাজা গৌউড়ের ভিতর । 

পক্ষাস্ত হৈলে রাজ! তবে দেয় দান] । 

তিন কাল বিধাতা গৌড় কল থানা ॥ 

তথাপি রাউত নাঞ্জি আঁসে মোর পাশে। 

আকাশে ফেলিয়! দিই নাকের নিশ্বাসে ॥ 

অহচঙ্কারে যে জন এসেছে মোর কাছে। 

লেখা নাঁঞ্ি কতেক যমের বাড়ী গেছে ॥ 

গুন লাউসেন রাঁজা তোমা! তরে কই। 

আগে পেলে তোঁমাঁরে ইন্দ্রের পুরী লই ॥ 

আমি তথা পুর্ব ছিলাম সুর্যের বাহন | 

তোমা তরে আমাকে পাঠালে নারায়ণ ॥ 

শুনিয়া ঘোড়ার মুখে সর্ব সমাচার। 

দগ্ডবৎ লাউসেন করে তিন বার॥ 

ধরিয়া ঘোড়ার রাশ বাহির করিল। 

কপূর বলেন দাঁদ খুব অশ্ব হ'ল ॥ 

কপূর করেন তবে ঘোড়ার সাজনি। 

স্থবর্ণের জিন তাঁয় শোভে দিনমণি | 

ঘোড়া দেখে লাউসেনের বাড়িল বৌতুক। 
সষ্যর অরুণ যেন কষ্জের দারূক ॥ 

দগডবৎ লাউসেন করে তিন বার । 

লাফ দিয় লাউসেন ঘোড়ায় আসোয়ার ॥ 

হানিল চাবুক রাজা ঘোড়ার ডান পাশে। 

ছাঁড়িল মেদ্িনী ঘোড়া উঠিল আকাশে ॥ 

কাশীপুর সম্মুখে দেখেন নররায়। 

হরিত্বার শিবের টকলাস দেখা যায় ॥ 

কাশীপুর স্থমেক সম্মুখে চলে দেখি। 

যাহাতে নিবাস করে গরুড় নামে পাখী ॥ 

আজ্ঞা কর বৈকুণ্ঠেতে বিষ্ণুর কাছে যাব। 
আগ্রে গঙ্গা মন্দাকিনী তার জল খাব ॥ 

লাউসেন রাজা ফিরে শৃন্যের উপর 

পাত্র বলে ভাগিনা! গেলেন যমঘর ॥ 

শূন্যেতে উড়িল কিন্বা সমুদ্রে ডূবিল। 
পর্বত মন্দার কিন্ব! কাননে মরিল। 

এই যুক্তি মহাপাজ করিতেছে বসে। 

ঘোড়ার পিঠে সেনরাজ্| উত্তরিল এসে ॥ 

ঘোড়া হ'তে উলে তবে লাউসেন বীর। 

অবতার মুদ্তি যেন দ্বিতীয় মিহির ॥ 

এসে লাউসেন বসে রাজার সাক্ষাতে! 

পুরন্দর বার যেন দিলেন ধীরাবতে ॥ 

মহারাজ সকাশে বন্দিল দশবাব। 

বিধিমত মামাকে করিল নমস্কার ॥ 

রাঁয় বসি সভা করে সর্দার সিপাঁই। 

বিদায় দেভ হয়না নগরে আমি যাই ॥ 

এত বলি লাউসেন ঘোড়ায় রাউত। 

চেয়ে রৈল বারভূঞ্জে মিপাই রাজপুত ॥ 

লাউসেন ঘোড়ায় যায় ভূঞ্েতে বর্প র। 

অযোধ্যাতে যাঁন যেন শ্রীরাম ঠাকুর ॥ 

ছুই ভাই উত্তরিল ভৈরবীর গণে। 

বীর কালু শুকর রাখে দৈবের ঘটনে ॥ 
চাপিয়া উয়্ের টিপি কালু মহাবীর । 

গুলনতাই বাটুল হাতে প্রকাণ্ড শরীর । 
হেল নাঞ্ি মাথায় জট] পরিধান টেন]। 

কাননে শূকর রাখে বাসে বীরপনা॥ 
প্রথম অভ্্রাণ মাসে পাকিয়াছে ধান । 

লোভিত হইয়া শূকর করে জলপান ॥ 

রাম্দাদ গায় গীত সেবিয়া মায়াধর | 

পাষণ্ড জনার বুকে পড়,ক বজ্র ॥ 

যে বনে যে ভক্ষ্য আছে শুকর ভাল জানে। 

বীর কত ঙাক ছাড়ে না শুনে শরবণে ॥ 

ধাউড়ী ধাবড়ী ডাকে হাসি আর কালি। 

ফের ফের বলে কালু ডাকে উতরলি ॥ 

সহজে শুকর জাতি বাক্য নাহি শুনে। 

খাইতে ক্ষেতের ধান্ত পরিতোষ মনে ॥ 
বসেছিল উঠে যেতে মনে বড় দুখ । 
গুলতাই বাটুল তবে দেখিল সম্মুখ ॥ 
গুলতাই জুড়িয়ে দিল বজ্জর বাটুল। 
কেবল খসিল যেন পাবকের ফুল ॥ 
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বাটুল ছাঁড়িয়। কালু ডেকে বলে মার। 
যোল সাজের পাথর হৈল ছারখার ॥ 

ভেঙ্গে গেল পাঁষাণ ধেন বিজুরির ছট]। 

একথান বাজিতে তার শুকর গেল কাঁট।॥ 

ৰাটুলে ভাঙ্গিল যোল সাঙ্গের পাথর । 

যেন গিরিশুঙ্গ ভঙ্গ ঠকল বুকোদর ॥ 

তা দেখিয়া সেন রাজ! ঘোড়া হ'তে উলে। 

বড় অপরূপ দেখে ভৈরবীর কূলে। 
মহাভারতের কথা পড়ে গেল মনে। 

যে কালে অজ্জুন ছিল কাম্যক কাননে ॥ 

শিবপৃজ1 করেছিল দ্বাদশ বৎসর । 

কিরাতের বেশে দেখা দিল মহেশ্বর ॥ 

কিরীটী করেন পুজা মহা সে হরিষে। 

তথা আসিলেন শস্ভু কিরাতের বেশে। 

জিষু ভাকে বিশ্বস্তরে ন! শুনে শ্রবণে। 
বাহুযুদ্ধ বেধে গেল পূজা অবসানে ॥ 

ফান্তনী ধরিল যেই শঙ্করের হাত। 

ফ'াপর হৈল অর্জন ভাবে বিশ্বনাথ ॥ 
পরাজয় সমরে হৈল শশিকলা। 

স্মরণ করিল সেই অজ্জুনের মালা ॥ 

অজ্জুন করেন পৃজা নিত্য পঞ্চাননে। 

সেই মাল] কিরাতের গলে দেখি কেনে ॥ 

করযোড়ে ধরণীতে লোটায় ধনপ্রয়। 

জানিলাম আপনি নিশ্চয় মহাশয় ॥ 

বাহুযুদ্ধে তুষিল অজ্বন বিশ্বনাথ। 

এইন্ূপে পেয়েছিল বাণ পাশুপত ॥ 

সেইরূপ এই বুঝি সদাশিব বনে। 
€দব হেন্ত দেখা হ'ল কামঅরি সনে ॥ 

এত বলি কালুকে দিলেন আলিঙ্গন। 

ত্য করে বল তুমি কোন্ মহাজন | 

কোন্ বংশে উপজিলে বাঁড়ী কোন্ গ্রাম । 

সত্য করে বল দেখি কিবা তোমার নাম ॥ 

এত শুনি বীর কালু হাতুড়ি কয়। 

হীন জাতি ভোম আমি শুন মহাশয় ॥ 

আমার নাম বীরকালু রমতিতে ত্বর। 
দেখা যাঁয় ঝুঁড়ে ী পাড়ের উপর ॥ 

সপ্ত পুরুষের মাটী রমতিতে বাস। 
জনম সর্দার বংশে পুকুর পাড়ে বাম ॥ 

না বুঝিয়া মহাশয় তুমি কোল দিলে। 

স্নান করে যাঁও রাজা মুক্ত হবে জলে ॥ 

সেন বলে তাতে তুমি না ভাবিও ব্যথা । 
চণ্ডাল হইল কেন শ্রীরামের মিতা ॥ 

রামচন্দ্র চণ্ীলেরে করেছিলেন কোলে। 

গুহকট। হৈল মিতা রামায়ণে বলে ॥ 

বুঝলাম বীরকালু মায়াধারী তুমি। 
মহাঁজন বলে মনে করেছিলাম আমি ॥ 

এক তুমি হতে পার একশত জন। 

তবে কেন এমন বেশ কিসের কারণ ॥ 

ছদ্মবেশ করিয়া ভাগ্ডিয়া কেন কহ। 

কে তোমার সর্দার বটে কার সঙ্গে রহ ॥ 

কালু বলে এ বথা কহিতে উপহাস। 

ভোমিনী সর্দার মোর আমি তার দাস। 

আমার চাহিতে লক্ষ্য দনগুণে বাড়া 

কেবা আছে তার সঙ্গে ধরে ঢাল খাড়া ॥ 

আর মোর সঙ্গে আছে তের ঘর ভোম। 

একে] জনে রক্ষিতে পারে একশত জন ॥ 

সেন বলে তবে কেন এত ছুঃখ ভাই। 

কালু বলে দশার গুণেতে ছুঃংখ পাই ॥ 

ছুখ সুখ যত বল সহোদর ভাই। 

কখন বা দুঃখ আছে বু সুখ পাই। 

কোটা জন্মের পাপ খণ্ডে যে নাম ম্মরণে | 

দেহ ধরি হেন রাম ছুঃখ পাইল কেনে ॥ 

সেইরূপ দশার গুণে দুঃখ পাই আমি । 

সরকারে মাহিনা পাই আট কুড়া জমি। 

তিন কুড়া জোল জমি দুই কুড়া শুকো। 

রাত্রিদিন আপনি খাটি আর দুটা পো 

সেন বলে আজি হোতে ছুঃখ গেল দূর । 

আমার সঙ্গে চল ভাই ময়না মধুপুর ॥ 



ছুই হাঁতে ভাঁড় দ্বিব ছুই কানে সোনা । 

পাঁচশত টাক দিব তোমার মাহিনা ॥ 

কালু বলে মহাশয় শ্বতস্তর নই। 

বনিতা আছে যে ঘরে তারে গিয়া কই ॥ 

সেন বলে ডাকি তারে আন গিয়া ভাই। 

ত্বরায় আসিও রে ময়না যেতে চাই ॥ 

এত শুনি বীরকালু ধাঁয় উভরড়ে। 
লক্ষ্মী ডোমিনী যথা আছে পুকুরপাড়ে ॥ 

তাল চাটা ধুচুনী বুনে লক্ষ্মী ভোমিনী। 

সাথা শুথো দুই বেটা লুটায় ধরণী ॥ 

মায়ের অচল ধরি কান্দে ছুটী ভাই। 

ক্ষুধা পাইল মাগো অদন দাও থাই ॥ 

কাছাড়িয়৷ ছুই বেট] কপালে মারে হাত। 

অভাগ্য করেছ বাঁছা কোথা পাব ভাত ॥ 

রান্ধিলে অদন নাঞ্জ দেখে অক্পপাঁনি। 

ঘরে মাত্র সম্ভাবনা! আছয়ে আমানি ॥ 

হাটে বিত্তি বিকাইলে তবে অন্ন হবে। 

অন্ন নাহি কপালে মায়ের মাথ। খাবে ॥ 

অল্প বিনা পুত্র কান্দে ভূমে গড়াগড়ি। 
কে'লে নিল বীরকালু গায়ের ধূলা ঝাড়ি ॥ 
ধুলা ঝাঁড়ি বীরকালু বেটা কোলে নিল। 

কেন্দ নাঞ্চি বাপধন শনি ছেড়ে গেল ॥ 

অকারণ এইদেশে থেকে দুঃখ পাই। 

চল বাপু ময়না নগরে চলে যাই ॥ 

পথে দেখে এলাম আমি লাউসেন বীর । 

অবতার মুর্তি যেন দ্বিতীয় যুধিঠির। 
আমারে দিবেন হার ছুই কানে সোনা ॥ 

অতঃপর চল যাই দক্ষিণ ময়না । 

লক্ীকে পরিতে দিবে তসরের ভুনি। 

ছুই ভূজে সরল শঙ্খ পরিবে ভোমিনী । 
এত শুনি ভোমিনী হইল হেটমাথা। 
সপ্ত পুরুষের মাটী- ছেড়ে যাবে কোথা ॥ 
কালু বলে কি করিবে বাঁপের মিরাঁশ। 

অল্প নাহি জুটে মোকে নিত্য উপযাস। 

অনাদি-মঙ্গল ১৫১ 

শতেক বছর বিধি লিখিল গ্রমাই। 

পঞ্চাশ বছর তার অক্ম জল নাই ॥ 

জঠর চিন্তায় মোর সদাই প্রাণ গেল। 

বন্ত্রের (চস্তায় মোর পাজর কালী হল।॥ 

তার পাকে যেতে চাই দক্ষিণ ময়না । 

ঘরে বসে বদল করিব রূপা সোনা 

লক্ষী বলে সোনা রূপা থাকুক বালাই। 
ছুই সান পেটভরে যেন খেতে পাই ॥ 

কালু বলে আজ হ'তে ছুংখ গেল দূর। 

অতঃপর চল যাই ময়ন! মধুপুর ॥ 

লোথে বলে খুড়ী জেঠাই মাসী পিসী আছে। 
ন| কহিলে পরিণামে ছুঃখ পাই পাছে। 

কালু বলে বান্ধব সঙ্গেতে করে নেব । 

খুড়ী জেঠাই ভাই বোন একঠাঞ্ডি যাৰ ॥ 
লক্ষ্মী বলে ডেকে গিয়ে আন জনে জনে । 

তা শুনিয়া বীর কালু ভাবে মনে মনে ॥ 

ধর ধর বলিয়া শিঙ্গায় দিল ফুক। 

ধাইল ভোমের পাড়া নাঞ্চি বাধে বুক ॥ 
বাঘরায় আইল সোছুর কেলেসোনা। 

হীরে ডোম বিনে আইল কালুর ভাগিন | 

রামরামী তিনবার করয়ে সম্মুখ । 

এতদিনে আমাদের ঘুচিল সব দুঃখ ॥ 

কালু বলে যেতে চাই কালিন্দীর পার। 

স্থখে থাকিব তথায় দুঃখ নাঞ্ি আর ॥ 

দুঃখ পাই এদেশেতে অন্ন নাঞ্চি জুড়ে। 

অতঃপর যাই চল ময়নার গড়ে ॥ 

পথে দেখ্যা এলাম আমি লাউসেন বীর। 

অবতার মুরতি যেন হ্িতীয় যুধিষ্ঠির ॥ 
আমাকে দিবেন হার ছই কানে সোনা । 

অতঃপর যাই চল দক্ষিণ ময়না | 

সবার প্রধান তুমি গজসিংহ খুড়া। 

গ্রামের প্রধান তূমি সবাকার বুড়া ॥ 

তোঁমারে ছাড়িয়া আমি যাঁইবারে নারি 

এ স্থান ছাড়িয়। চল সেনের চাকুরি ॥ 
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বসন ভূষণ পাব আর হেম হার। 

ময়নীতে লাউসেন ধন্ম অবতার ॥ 

শুনিয়া ডোমের পাঁড়া আনন্দ বাধাই। 

কেলেসোনা বলে যেন পেটপুরে খাই। 

অনাদ্য-পদারবিন্দ ভরসা কেবল। 

রামদাঁস গায় গীত অনাদা-মঙগল ॥ 

শুনিয়া আনন্দ হল যত ডোমগণ। 

ডোমিনীর নাঞ্চি সব পরিতে বসন ॥ 

ধুঢুনি করিয়া কাখে মৃত্তিকার ভাড়। 

সোয়ামী আছে সম্মুখে তথাপি সবে বাড ॥ 

অন্ন বিনা ইজ্জত বেচিয়। খাইল হাটে। 

পরিধান বপন মাথায় নাঞ্ি উঠে | 

এইবূপে ডোম যায় ডোমিনী তেরজন। 

কিক্ষিদ্ধ্যা ছাঁড়িল যেন যত কপিগণ ॥ 

সেনের সাক্ষাতে গিয়া করিল জোহার। 

ডোম সব দীড়াইল যম অবতার ॥ 

ভোমিনী দাগাল গিয়! গাছের ছায়াতে। 

লজ্জায় ডোমিনী সব আছে ছ্েটমাঁথে॥ 

লজ্জায় ডোমিনী সব নাঞ্ তুলে মুখ । 

কর্পুর বলিল দাঁদা এত পায় ছুঃখ | 

নফর পালিতে পারে যে হয় ঠাকুর। 

কিছু ধন দাঁও দাদা ছুঃখ হোক দূর ॥ 

ইহকাঁলে দান কৈলে পরকালে পাবে। 

কলিষুগে ধর্ম ভাই সাক্ষাতে দেখিবে ॥ 

এত শুনি সেন রাজা বড় উল্লাসিত। 

এস বল্যা কালুকে ডাকিল ত্বরান্বিত ॥ 

হাতে করি নিল রা] পঞ্চাশ মোহর | 

ঝাট করে কিনে আন বসন মনোহর | 

ডোমিনী সকল যায় ডোম তেরজন। 

মনমত কিনে আনে বসন ভূষণ | 

কাল, পেয়ে বাজার টাক! মাঁরে মাঁলসাট। 

শন্বারে রখমত বুদ গেছে? হাট ॥ 

সরাপের দোকানেতে মোহরের নেয় কড়ি। 

প্রথমে হেত্ডের কিনে মাথার পাগুড়ি ॥ 

সাকা শুকোর হাঁতে দিল রূপার ভোড়র। 

পরিবন্দ তরকচ কিনে নিল সর॥ 

কেহ শঙ্খ মোনা কিনে কেহ কিনে খাড়,। 

ঘটি বাটি থাল! কিনে পিস্তলের গাড়, 

বেসাতি হইল শেষ কৌড়ি হ'ল শেষ। 

চিড়ে ভাজ? জলপান কিনিল সন্দেশ ॥ 

আইল যতেক ডোম যতেক ডোমিনী। 

লঙ্ষ্মীকে পরিতে দিল তসরের ভুনি ॥ 

ঢাল তলোয়ার হাতে কাল, আগুসার। 

কেন রাজ! সাজিল শ্রীরাম অবতার | 

হেন কালে বীরকাল, ধেয়ে যায় বনে। 

সহজে শুকর সব জড় করি আনে ॥ 

রহ রহ ঘন ঘন বীরকালু ডাকে । 

সহজে শুকর সব জড় নাঁঞ্জি থাকে ॥ 

কপূর বলেন দাদা বাঁড়িল জগ্জাল। 

কোথাকারে লবে কালু শুকরের পাল ॥ 

ধন্মের সমান রাজ্য ময়ন। ভুবন | 

শ্কর লইয়া যাবে এ কগ| কেমন ॥ 

সেন বলে শুকর ছাড়িয়া এস ভাই । 

শুকর বদলে দিব একশত গাই। 

এত শুনি বীরকাঁল, হ'ল হেটমাথা । 
জাঁত ব্যবসার ধন ছাড়িয়! যাব কোথা । 

রাজার বচন রদ না হবে কোন কালে। 

বাঁরকালু শুকরে ডাকিয়া কিছু বলে। 
জাও তোমরা বনমধ্যে করহ গমন । 

ধান্ত আল,মান কচু করিবে ভক্ষণ ॥ 
শুকর ছাড়িয়া গেল ডোমের কুমার। 

সেই হতে বনবরা হইল সঞ্চার ॥ 

হইল আনন্দ রাজা নিজদেশে ধায়। 
তের দলুই সঙ্গে কালু আগে পাছে ধায়॥ 

পার হল জাঙ্কবী কাজল] পাছুয়ান। 

কুলচণ্ী ছাড়াইয়া আইল বর্ধমান ॥ 
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সত্যের গঙ্গ৷ দামোদর তড়ে পার হয়ে। 

উড়ের গড় কামালপুর উত্তরিল গিয়ে ॥ 

দেখাদেখি চলে যায় ময়নার গণে। 

উপনীত হৈল রাজ! গড় মান্নারণে ॥ 

ধূলডাঙ্লী প্রতাপপুর করিল প্রবেশ । 

মানকুর ছাড়াইল কাশজোড়া দেশ ॥ 

কালিনী গঙ্গার জল নায়ে হ'য়ে পার। 

দূত গেল বাড়ীতে কহিতে সমাচার ॥ 

ঘরে আইল লাউসেন কপৃণর ছুটি ভাই। 
শুনে রাণী রঞ্জাবতী আনন্দে বাঁধাই ॥ 

দুটি ভাই বসিলেন কদম্থের তল]। 
চারিদিক উজলিল যেন শশিকলা ॥ 

সহর কোটাল সব দিল দরশন। 

কহিতে লাগিল রাজা মধুর বচন ॥ 

বিশাশয় বেগারি আনিবে ধাঁওয়াধাই। 

এখনি আনিয়া দেহ না মান দোহাই ॥ 

এত গুনি দিগের সব ধাইল বাজারে । 

বড় বড় ডাক পাড়ে বড় উচ্চৈ:স্বরে। 

বারুই বেণেকে ধরে পথিক হেটেলা 

হেলী মাঁলী ধরে কত কৈবর্ত গোয়াল ॥ 

চারিদিকে আইল বেগাঁর বিশাশয়। 

লাউসেনের কাঁছে সব হাত জুড়ি কয়। 

সেন বলে বাঁপ সব হইলে বেগার | 

ময়নার ঈশ।নে তুলে! ডোমের বাজার ॥ 
মাটি কেটে কাদ] করে কেহ দেয়াল দেই | 

বাম হাত বাড়ায়ে বই করে কাদা লেই। 

দশদিনে সারিল দেয়াল সাত পাটি। 

আড় কেটে ছুতা'রে তুলিয়ে দেয় কাঠী॥ 
কামিল্ল! গড়ন গড়ে পেতে কারথানা। 

লুট করে খড় আনে কারো নাঞ্জি মান! ॥ 

ছাইল বাঁধের ঘর পরম স্থন্দর। 

স্বর্ণের পতাকা দিল তাহার উপর ॥ 

লোখের চালেতে দিল সুবণের ধবজা । 

এই ঘরে ডুমুনী করিবে ধর্্রপৃজ] 

হ্গ 

এতদিন নাম ছিল লক্্ীয়ে ভূমুনী । 
আজি হতে নাম হল ধর্মের আমিনী ॥ 

তের ঘর ভোম বসে রাজার পেয়ে নিশা । 

পাঁচশত টাঁক। দেয় করতে হাড়ি বাস|॥ 

ভৈরবীর তীরে সত্য এড়াইতে চাই। 

শৃকরের বদলে দিল একশত গাই 

ডোম সব ঘরে রৈল খতেক ডুমুনী । 

সেন রাজ। যায় যথা জনক জননী ॥ 

বাজারে চলিল সেন বিধাতার থেল1। 

ঘরে ঘরে ভাগ্যবান দেয় বনমাঁল ॥ 

আম্র পল্লপবে ঘট করিল সাজন। 

নাচ গীত ঘরে ঘরে বিয়াল্িশ বাজন ॥ 

ময়নার প্রজা সব আনন্দে বাধাই । 

শুভক্ষণে বাড়ীতে পশিল ছুটি ভাই ॥ 

দণ্ডবৎ করিলেন পিতার চরণে । 

তবে গিয়া! বসিলেন জননী যেখানে | 

বাহু পসারিয়। মাতা পুত্র লেল কোলে । 

লক্ষ লক্ষ চুষ্ব দেন বদন কমলে ॥ 

ক্গীর অম্নে ছুটি ভাই করিল ভোজন । 
কপূর তাস্বলে মুখ করিল শোধন ॥ 

রঞ্জাবতী জিজ্ঞাসিল বচন মধুর। 

রামদাস বলে দয়া করহ ঠাকুর | 

দেখে বেটার মুখ মনে বড় সুখ 

ছল ছল দুটি আখি। 
এস যাছুমণি পোহাল রজনী 

নয়ন ভরিয়া দেখি ॥ 

পতার ঠাকুর লাউসেন কর্পুর 

মায়ের নয়ন-তারা। 

তোমা না দেখিয়ে আছি মুখ চেয়ে 

হয়েছি জীয়ন্তে মরা ॥ 

গৌউড় ভুবন ভাই ছুই জন 
ঘাল্সা কৈল যেই দিনে। 
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থাকিয়! থাকিয়া উঠি চমকিয়| 

প্রাণ কান্দে তোমা বিনে ॥ 

তোজন সময় প্রাণ বাহিরায় 

অন্ন পড়ে থাকে থালে। 

শয়নে হ্বপনে কান্দি রাত্রি দিনে 

তুমি বাছা নাঞ্ক কোলে । 
দাক্কণ তপনে ছঃখ পাইলে গণে 

কতদিনে তথা গেলে । 

রাজার গোচর ছই সহোদর 

কিবা পরিচয় দিলে । 

মায়ের বচন গুনিয়া তথন 

রাজা লাউসেন বলে। 

জালন্ধা নগরে বধি কামদলে 

কুম্ভীর বধিলাম জলে ॥ 

জামতি নগর পরম সুন্দর 

যুবতী বড়ই ঠেটা। 

বিধাতার খেলা কামরসে ভোল৷ 

কাছাড়ে মারিল বেটা ॥ 

দিল বন্দীখানা পেলাম যাতনা 

কর্পুর পলায়ে গেল। 

ছুই পায় বেড়ী ভূমিতলে পড়ি 
বনন ভূষণ নিল। 

রাজ দরবার ন। করে বিচার 

বন্দীশালে প্রাণ যায়। 

তব আশীর্ববাদে 

রক্ষা কৈল ধশ্বরায় ॥ 

অভয় প্রসাদে 

বিষম বিপদে কর্পর নাঞ্জি সাথে 
পলায়ে রহিল দ্বারে। 

পুজিয়ে ঠাকুরে আনিয়ে শিশুরে 

জীয়ালাম দরবারে । 

শুনে রঞ্জাবতী সেনের ভারতী 

কপূর বসিয়! হাসে। 

কর্গুরের বাণী শুন গে। জনলি 

গাহিল রামের দাসে। 

অনাদদি-মঙগল 

কপ্ুর বলেন মাতা কর অবধান। 
কহিব দাদার কথা তব বর্তমান ॥ 

আমি বধ করে গেলাম বাঘ কামদলে। 

কুভীর বধিলাম আমি তারা দীঘীর জলে॥ 

গোলাহাটে জিনিলাম সুরিক্ষে বাথেশ্বর | 

হাতী বধে জিয্নাইলাম গৌউড় ভিতর । 
বারই বোয়ের সনে ভূলে রলে গণে। 

কেমন বন্দী হয়েছিলে আধাকিয়া কোণে ॥ 

গোঁড়ে মামার কাছে করিলাম আদ্ব্যাস। 

লিখন করিয়ে দাদায় করিলাম খালাস ॥ 

আম! হ'তে ঘোড়া পাইল আম! হ'তে জোড়| ॥ 

মায়ের কাছে এসে দাদার কেবল হাত নাড়া। 

সেন বলে সত্য কথা কৈলে ভাই তুমি। 

জালন্ধার বাঘ বধে গাছে ছিলাম আমি ॥ 

এক বোলে ছুই বোলে কেবল গণ্ডগোল । 

জননী দোহার মুখে তুলে দিল জল। 
প্রাণের দোসর তোমর। লাউসেন-কপুর ! 

আমার জীবন তোমরা বাপের ঠাকুর ॥ 

ছুই ভাই বলিলেন দরবার ভিতর । 

কলিঞ্ঞের রাজ্য লয়ে শুনহ উত্তর ॥ 

কলিঞ্চের ভাট আমি রাজার তরে কয়। 

শিবের সেবক সেই দ্বিজ মহাশয় । 

শিবরাত্রি চতুর্দশী করি উপবাস। 
নিশি যোগে সেই ছ্িজ পুজে কৃত্বিবাস ॥ 

পূজা অবশেষে গেলা করিতে ভোজন। 

ঘত মিশাইয়া নিল অন্ন আর ব্যঞ্রন ॥ 

কণামাত্র ঘ্বত তার নখ মধ্যে ছিল। 

খাইয়। শিবের প্রসাদ কুকুর হৈল ॥ 

বটুয়া তাহার নাম ঠাকুর রাখিল। 

সেন রাজা তারে লয়ে পালন করিল। 

সারী শুক পক্ষী লয়ে গুনহ বচন।॥ 

গোলোক নগরে ঘর দ্বিজ হরিহর। 

সিচ্ধু উপসিন্ধু তার ছুইটি কোঙর ॥ 
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এক দিন সেই দ্বিজ সঙ্গে করে নিল। 
সুরগুরু বৃহস্পতি ইন্ত্রপুরে ছিল ॥ 
পড়িবানে দিলেন তার ছাত্রের মিশালে। 

দৈব হেতু খড়ি তার পড়িল ভূতলে ॥ 

খড়ি তুলে দিতে যদ্দি গুরুকে বলিল। 

নিদারুণ হয়ে গুরু অভিশাপ দিল। 

বরিষ| বাদল কালে মুছে যায় কালি। 

পক্ষীদলে জম্ম লইতে গুরু দিল গালি 

অঙ্জ্ঘ্য গুরুর বাকা না যায় খণ্ডন । 

সেই দণ্ডে হ'ল তার! বিহঙ্গ জনম । 

অনেক কাল ছিল তার! ইন্দ্রের ভবনে । 

খাইতে খাজুর আইল ময়না দক্ষিণে ॥ 
আখুটির বন্ধনে ঠেকিল দুই ভাই। 
আছাড়ি মারিতে দিল ধশ্মের দোহাই ॥ 

হাতে করে-রাজ।র কাছে করিল গমন । 

পঙ্গী ছুটি ধন্ম কথ| করে উচ্চারণ ॥ 

শুনিয়! পক্ষীর মুখে ভারত কথন। 

মুল্য করে দিল কড়ি পঞ্চাশ কাহণ ॥ 

সারি স্থুক পেয়ে রাজা আনন্দ অপার । 

মহর কোটালে তবে দেন সমাচার ॥ 

একজন] করে প্রজা আনহ সত্বরে। 

আল্ত! পেয়ে দিগের সব ফিরে ঘরে ঘরে ॥ 

ধাইল যতেক প্রজা হুকুমে রাজার । 

যথাযোগ্য সমাদর করেন সবাকার ॥ 

তবে দেন রাজা বলে কর অবধান। 

রাজার অর্থেতে হয় প্রজার কল্যাণ ॥ 

যতকাল থাকিবে মোর ময়না বাজারে । 

বিঘা প্রত্তি এক আন! কর দিবে মোরে ॥ 

ইহা দিয়া ময়নায় কর ঠাকুরাল। 

দেশে কর পৃণ্য পথ দেউল জাঙ্গাল। 

ময়নার রাজ হল লাউসেন নাম। 

অযোধ্যার রাজ! যেন ঠাকুর শ্রীরাম ॥ 

দেশে দেশে লোক নব করিল ঘোষণ]। 

বিঘা প্রতি ময়নার কর এক আনা । 

সমাচার গাইল সবে গৌড় নগরে। 
যোল বিঘা! ষোল আনায় কালিনীর পাড়ে ॥ 

বি গ্রতি এক টাক! খাজনার জঞ্জাল। 

রাস্তার টাক! দিয় হই ফকীরের হাল ॥ 
শত শত গ্রজা জড় হল একঠাঞ্চি। 

চল যাব ময়ন| এদেশে কাজ নাঞ্জি॥ 

ভাঙ্গিল গৌড়ের রাজ্য বায়াম্ন বাজার। 
ময়নায় করে বাস কাতারে কাতার ॥ 

আঠার গণ্ড বাজার 5ল বিসাশয় ঘাটি। 

্রাহ্মণ কায়স্থ পাড়া সম্মুখে তেলি বাটি। 

দু'সাবি দোকান ঘর পরিসর গণ। 

সজল কাঞ্চন মণি সুধ্যের বরণ ॥ 

লাউসেন রাজ! হ'ল গোৌউড় নগরে । 

গৌউড় রাজাকে লয়ে শুনহ্ উত্তরে ॥ 

একদিন এল রাজ! উত্তর গৌউড়ে। 
নাঠে দেখে জঙ্গল জমি আছে পড়ে॥ 

নগরে বাসিন্দ নাঞ্জি পড়ে আছে ঘর । 

তত্ব লয়ে দরবারে বসিল গোড়েশ্বর ॥ 

কিব। অবিচার হ'ল আমার গৌড়েতে। 

কহ কহ মহাপাত্র আমার সাক্ষাতে ॥ 

পাত্র বলে মহারাজা নাঞ্রি বুঝ বীত। 

বিধাতা বুঝিতে নারে প্রজার চরিত ॥ 

প্রাণপণে প্রজার পালন করি আমি । 

খাইআ1 আমার মাথা কেন বল তুমি ॥ 
কুপিত হইল অতি রাজা গৌড়েশ্বর। 

রামদাস গায় গীত সথা মায়াধর ॥ 

রাজা গৌড়েশ্বর পাটের উপর 

রুধির নয়নে ভাসে। 

যত ভূঞাগণ মূন উচাটন 

বাক্য নাঞ্জি কারে। আসে ॥ 

মানহুদে পাতর হয় যোড়কর 

ক্রোধ না করিও তুমি। 



১৫৬ 

জয় তব মনে গৌউড় ভূধনে 

লুটিয়! থেয়েছি আমি। 

বর্ষা কয় মাসে সন্ন্যাসীরা আসে 

ধন বিলাই সরবন্ব। 
বিলাইলে ধন তোমার কল্যাগ 

সকলি তোমার যশ ॥ 

পিতা বেণুরায় বৈশ্বের সভায় 
সর্বত্র আছয়ে মান। 

কুটুম্ব হইয়া চাকর রাখিয়া 

মোর কৈলে অপমান ॥ 

পাত্রের ভারতী শুনে নরপতি 

মুখ তুলে নাঞ্ি চায়। 

বলে অধিকারী ছাড়িয়া চাকরি 

যথ! ইচ্ছা তথ| যাই ॥ 

লুটিয়ে সকল বাক্যেতে চগল 
কথায় কে তারে আটে। 

রাজ্যি লুটে খেলে প্রজা তেড়ে দিলে 

তুমি রাজা হলে পাটে॥ 

সিন্ধুর নন্দন দিন্ধুর গর্জন 
জলদে যেমন থাকে। 

ষোল পাত্র করি কাঁপে খরহরি 

বাক্য নাঞ্ি কারু মুখে ॥ 

এতেক শুনিয়। বলে মাহুদিয়া 

আজি আমি বাড়ী যাঁব। 

(দন দশের তরে ক্ষমা দেহ মোরে 

আসিয়। কাগজ দিব॥ 

এতেক বলিয়। চলে মান্ুদিয়। 

চাপিয়া আপন দোলা। 

না মেনে দোহাই ম্হারাণীর ভাই 

মাহুদে রাজার শালা ॥ 

মনে বড় ছুঃথ 

গায়েতে হৈল জর | 

রাজসিংহাসনে দোলা আরোহণে 

আইল ভাট গঙ্গাধর ॥ 

শুকাইল মুখ 

অনাদি-মঙ্গল 

রাবণ রায়বার পড়িল কায়বার 
পান্জের চিন্তি মল। 

ধর্মপদ আশে কহে রাম্দাসে 

নায়কের চিস্তি কুশল ॥ 

পাত্র বলে মহাশয় কিসেতে মঙ্গল। 

বলবুদ্ধি সকল গিয়াছে রসাতল ॥ 

কহিলাম দশ দ্রিনে কাগজ গিয়া দ্রিব। 

কহ দেখি মহাশয় কেমনে বাচিব ॥ 

বলবুদ্ধি বিক্রম সকল হইলাম হাঁরা। 

শীর্ণ হৈল অঙ্গ দেখ জিয়ন্তেতে মরা ॥ 

বিঘা প্রতি এক আন] রাজার ঠাঞ্ি গেছে। 

সবে জান পনর আনা মকসল আছে ॥ 

ভাট বলে ইহার উপায় বলি শুন। 

রাজার যুদ্ধের সঙ্জ| বার করে আন 

রণভেরী মাদল মন্দিরা করতাল। 

শিঙ্গা কাড়া দগড়ি আনআর করনাল ॥ 

বড় গোলা চাপান করিয়া দেও ডিঙ্গে। 

যুদ্ধের সাজন আন আর রণশিঙ্গে । 

এত শুনি গেল পাত্র রাজার ভাগ্ারে। 

বড় গোল! চাপাম্ সব ডিঙ্গার উপরে ॥ 

কেহ নাহি জানে শুনে দেশে হল য|। 

দর দর শবদে দামামায় পড়ে ঘা ॥ 

নায়ে গিয়া চাপে তবে ভাট গঙ্গাধর। 

গান কবি রামদাঁস সাক্ষী মায়াধর | 

রণভেরী করতাল ফুকরে করনাঁল 

ধা. ধাঙ দামাম। বাজে। 

গুরু গুরু দগড়ি দনাড়ি চৌঘড়ি 
যেমন সাজিল দেবরাজে ॥ 

বাস্ত কোলাহল বাজিছে ঢাকঢোল 

কাড়ায় পড়িলে কাটি। 
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বাছ্ের শবদে ত্রিভুবন চমকে 

তোলপাড় করে মাটি ॥ 

রণ-বেণু হ্ধনি ডম্বর কাহলধবনি 

রণশি। ধড় ধড় বাঁজে। 

বাজনার রব শুনি ধ্যিয়ান ছাড়িল মুনি 
গগনে জলধর গাজে ॥ 

হুড় হুড় ছুড় ছুড় পড়িছে চিকুর 

গগনে করিয়া আল|। 

গৌউড় মণ্ডল ঠৈল অমঙ্গল 

ছুড় হুড় পড়িছে গোলা ॥ 

ডম্বর কাহল বাজে হাতনাল 

সজল জলধর ধ্বনি। 

বার শবদে ব্রিভুবন চমকে 

তপস্তা ছাড়িল মুনি ॥ 

কতক্ষণ ভিতর মাছদে পাতর 

রাজাকে ডাকিয়া বলে। 

হোঁর শুন বাজনা গৌউড়ে দিবে হানা 
সাজিল কর্প রধলে । 

যুবতী পুরুষে ্ পালায় তরাসে 

তঙ্গ পড়ে গেল দেশে। 

আমাদের পরিবার লইয়া হৈল পার 

তোমাকে কহিলাম শেষে ॥ 

তুমি, কুটুহ্গের প্রধান করিলে অপমান 

তে কারণে কই আমি। 

তোমার উপর পড়িল মন্বস্তর 

সাবধান হও হে তুমি ॥ 

এতেক বলিয়! চলে মাহুদির 

রাজাকে দেখায়ে ভয়। 

ভয়েতে ভূপতি না দেখে পদ্ধতি 

মাদেকে ডাকি কয়॥ 

ধরিয়া ধরণী নৃূপতি আপনি 

ভয়ে কয় শুন কথা। 

এমন বিপাকে ছেড়ে যাবে মোকে 

খাইয়া আমার মাথা ॥ 

১৫৭ 

এমন বিপাকে ছাড়িয়। আমাকে 

কোথা যেতে চাঁও ভেয়ে। | 

বিপদের বেলা তুমি মোর শাল। 
রহিব কার মুখ চেয়ে ॥ 

এতেক শুনিয়া কহে মাহুদিয়া 

সেদিন কোথা গেল ভাই। 

যে থাকে সদর বধহ কোমর 

আমি সে লুটিয়া খাই ॥ 

আপনা খাইয়। শুন রে মীহুদিয়। 

আমি সে ক্হিন্ুু ভোরে। 

লেকের কথায় কহিনু তোমায় 

পশ্চাতে ঘাটহ মোরে ॥ 

আপনা খাইয়া শুন হে মাহুদিয়া 

তোমারে কহিলাম আমি। 

ভগিনী লইয়া পাটেতে বসিয়া 

রাজত্ব করহ তুমি। 

পাত্র বল যদি দিলে সকলের ভার। 

আমি যে থান্কিতে রাজ। ভয় নাঞ্চি আর ॥ 

বিরাট সহরে ছিল বিরাট নাম রাজ]। 

কীচক তাহার শাল ছিল মহা তেজ ॥ 

বিরাট রাজ! ছিল কীচকের সাথে। 

তোমার ভয় নাই রাজ আমি যে থাকিতে ॥ 

ভয় নাই ভয় নাই মহাপাত্র ডাকে। 

নায়ে ছিল ভাট রায় মানা করে তাকে ॥ 

হাঁয় হায় করিয়া সকল লোক কাপে। 

ভয় দিয়] ভুবনে ভূলায়ে রাখে ভূপে ॥ 

এইরূপে রহিল ভূপতি গৌড়েশ্বর। 
মনেতে যুকতি করে মাহদে পাত্র ॥ 

পাত্র বলে ভূপতি নিশ্চিন্ত হেলে তুমি । 

কাঙরের জঞ্জাল ভয়ে মরে গেলাম আমি ॥ 

এইথানে ময়না-বসান পাঁল। হৈল সাঁয়। 

রামদাস গাইল যা গাওয়ালে কালুরায় ॥ 

ইতি অনাদিমঙগল নামে ধর্দপুরাণে ময়নীবসান নাম ষোড়শ কাও সমাগু। 



মণ্ডদশ কাণ্ড । 

অথ সন্বন্ধপাল। লিখ্যতে 

প্রণমহ পরাৎপর প্রভু নিরগ্রন। 

প্রীধশ্মমঙ্গল গীত শুন সর্বজন ॥ 

বার দিয় বসেছে ভূপতি গৌড়েশ্বর । 

হারাবতী নটিনী নিয়। শুনহ উত্তর ॥ 

গৌউন্ডনিবাসী নটী নাম হীরারতি। 

শুরিক্ষে গুরিক্ষে সঙ্গে আর হারাবতী ॥ 

গৌড়েতে করে ঘর অনেক দিবস। 
তাগডবেতে সকল সংসার কৈল বশ ॥ 

পান গুয়! জড়ি রাখে বদনকমলে। 

রূপ দেখি যজ্ঞের আগুন হেন জলে ॥ 

অঙ্গের বরণ যেন ঠাপারুচি গায়। 

স্বর্ণ ছুলিছে কত নটিনীর খোপায়। 

রাতি পোহাইলে করে সম্বলের চিন্তা । 

হীর। বলে তাগুব করিব আঁজি কোথা 

গীতনাটে ভুলাব ভূপতি গৌড়েশ্বর | 
হীর! বলে হারাবতী সাজ অতঃপর ॥ 

'আভরণের পেঁড়া দাসী গোগাইল কাছে। 

কত মণি মুকুভাম্ডিত তায় আছে । 

এত বল্য! পরিল হীর! নাটা পরিপর | 

বিনতানন্দন মণি মদন মকর ॥ 

খগমণি দর্সিণেতে নান। চিত্র লেখ| | 

অঞ্জনের রথে হরি যেন দিল দেখা ॥ 

এক ঠাঞ্জি গোকুল মথুরা বৃন্দাবন। 
রাঁধ। কোলে করে নাচে শ্রীনন্দের নন্দন ॥ 

লক্ষের কাচুলী নটা অরোপিল গায়। 
রূপের সৌরভে কত অলিগণ ধায় ॥ 

সাজ কর্য| নটা তবে করিল গমন । 

রাজার দরবারে গিয়া! দিল দরখন ॥ 

বার দিয়া বসেছে ভপতি গৌড়েশ্বর। 
সম্মুখে পণ্ডিত ঘট! বামে মন্ত্রিবর ॥ 

কৃষ্ণ কথ! শুনিতে রাজার গেছে মন। 

হেনকালে না সব দিল দরশন ॥ 
আগু হয়ে বায়েন সরবে দিল ঘা । 

নটীদের শ্বভাব ধরণে নয় গা ॥ 
মধুর সে গান যেন কোকিলের ধ্বনি । 

গীত নাচে ভূলিল গৌড়ের নরমণি ॥ 

পাত্রকে ডাকিয়া কয় রাজা গৌঁড়েশ্বর | 

কোথাকার নটী নাচে দরবাঁর ভির ॥ 

ভুলাল আমার মন মনোহর বেশে । 

বাড়ী ঘর মহল তুলিয়া দেও দেশে ॥ 

বেবুশা। ভূগ্ধিতে চায় রাজ! গৌড়েশ্বর। 
জোড়হাতে বলে তবে মাহুদে পাতর ॥ 

বেবুশ্যা তৃঞ্জিবে কেন বিভা দিব রায়। 

হরিপাল রাজার কন্ত! আছে অবিভায় ॥ 

হরিপাল রাজ! বটে তোমার রায়ত। 

হেথা হইতে সিমূলিয়া বার ক্রোশপথ ॥ 

হরিপাল রাজার কন্ঠা কানড়। কুমারী । 

'আজ্ঞে হৈলে সেই কন্টা বিভা দিতে পারি 

এন শুনে বুড়া রাজা হেসে হেসে বলে। 

কে আমাকে মেয়ে দিবে এত বুড়াকালে ॥ 

তিন ভাগ বয়স গেল এক ভাগ শেষ। 

কোন হাটে আমি আর নেড়া দরবেশ ॥ 
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পাত্র বলে অবশ্ঠ তোমার বিভা দ্িব। 

তোমার বিভা দিয়া ভাই তবে জল খাব॥ 

গোধূলী লগন পণ বসে কর রাজা । 

তোমার বিয়ে দিয়া তবে মোর স্নান পূজা ॥ 

বিনোদ ঘোষাল আইল কিন্কর দ্বিজবর। 

কহিতে লাগিল তবে মাছদে পাতর ॥ 

জরাকালে মহারাজ বিয়ের সাধ করে। 

ঘটক ভুইয়া যাও সিমূল্যা নগরে । 
নাবধানে কথা কইয়ো হরিপাল সনে । 

বলে আজি বিভা হবে গোধূলি লগনে। 
রাজ! পান্র ছুইজনে অনেক মত বলি। 

এইবার বুঝিব ভাই তোমার ঘটকালি ॥ 

, এত ধল্যা গেল পান্র রাজার ভাগারে । 

অধিবাঁসের দ্রবা সব রাখে থরে থরে ॥ 

বিচিত্র বসন লেয় আর হেমহার। 

আগু পাছু চালাইল শতবোঝ! ভাঁর । 

কিন্কর ঘোষাল চাঁপে ঘোড়ার উপর। 

দোলায় চেপে গেল তবে ভাট গঙ্গাধর ॥ 

ডাহিনে গোৌঁউড় রহে বামে চন্দ্রপুর | 
বার ক্রোশ রয়ে যায় রাজার গৌউড় ॥ 
বিমলার জল তবে নায়ে হল পার। 

উপনীত হল গম! রাজার দরবার ॥ 

বার দিয়! বসেছেন হরিপাল শিখর । 

নম্মূথে পঙ্ডিত ঘট। বামে মন্ত্রিবর ॥ 

বিশারদ বসেছেন বিপ্রের শিরোমণি । 

রাজ। বলে কহ দ্বিজ কৃষ্ণ কথা শুনি ॥ 

₹ষ্ণ কথা শুনিতে রাজার গেছে মন। 

বে কালেতে হরি কৈল রুক্িণী হরণ 

উীগ্ষক ভূপতি রায় বিদর্ভ নগর। 
শুভদিনে রুঝ্সিণীর করায় স্বয়গ্বর ॥ 

এ ব্নাজমগুলী সবে ভীঙ্মক দর্শনে । 

শিশুপালে কন্ঠ! দিব রাজ করে মলে ॥ 

রাজার নন্দিনী শুনি পরম! সুন্দরী। 

মধুর! হইতে তবে আইলা শ্রীহরি | 

হাসিয়। ধরিল হরি ক্ুকিণীর হাতে। 

চলিলেন রাধানাথ মথুরার পথে ॥ 

জরাঁসম্ধ আদি করি যত নরমণি। 

কেবা বলে কেব1। ইরে রাজার নন্দিনী ॥ 
এই অধ্যায় শুস্তেছিল হরিপাল শিখর ৷ 
ভাট বামুন যায় তবে দরবার ভিতর ॥ 

বোঝা ভার বেগারি রাথেছে থরে থরে। 

ত৷ দেখিয়! হরিপাল মনে যুক্তি করে ॥ 

কোথা আগমন এই দ্রব্য সব কেনি। 

ভাট বলে ভাগ্যবতী র।জার নন্দিনী ॥ 

অত:পর তোমার ভাগোর সীমা নাঞ্জি। 

বহু ভাগ্যে গোউড়েশ্বর হবেন জামাই । 

পাচ লক্ষ মরিজাতা তোমার ইরসাল। 

অতঃপর গেল তোমার খাজনার জঞ্জাল ॥ 

এত শুনি হরিপাল হৈল হেটমাথ|। 

আমি না বলিতে পারি এসব বারতা! ॥ 

মানিনী আমার কন্তা কানড়া কুমারী ! 

নিরবধি পূজা করে শঙ্কর গোউরী। 

দণ্ড চারি মহাশয় বিলম্ব কর তুমি। 

কানড়ার কাছ হৈতে জিজ্ঞাসিব আমি ॥ 

এত.বলা! হরিপাল করিল গমন! 

কানড়ার কাছে গিয়া দিল দরশন ॥ 

একমনে কানড়া চণ্তীর করে পূজা । 

দুয়ারে ঈাড়াল গিয়। হরিপাঁল রাজা | 

পিতাকে দেখিয়া তখন কানড়। বুমারী । 

গলায় বনন দিয় যোড়হাত করি ॥ 

বার বৎসর হর গোউরী পূজা করি আমি । 

বড় ভাগ্য পিতা গো আলিয়াছ আপনি ॥ 

হেদধে গো ধুমসী দাসী বাবার তত্ব নেও । 

নারায়ণ তৈল.এনে বাবার অঙ্গে দেও। 

হরিপাঁল বলে মাগো আান পুজা হব। 

এক কথা জিজ্ঞাসিয় ত্বরায় আমি যাব | 

অতঃপর আমার ভাগ্যের শীম! নাঞ্ি। 

বড় ভাগ্য গৌউড়েশ্বর হবেন জামাই ॥ 
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পাঁচলক্ষ মরিজাতা আমাকে ইরসাল । 

অতঃপর গেল আমার খাঁজনার জঞ্জাল ॥ 

হাতে সথতা বেদ্ধে মাগো রাজা হল বর। 

আজ্জে হক তাহাকে আপনি হ্বয়স্বর ॥ 

এত শুন্য! কাঁনড়া হৈল হেঁটমাথ|। 

ধনলোভী হয়েছ গো শুন জন্মদাত। ॥ 

যেখানে বেচিবে গো বিকাব সেইখানে । 

পুত্রকন্তা বিকায় নাঞ্চি মা বাপ বিহনে ॥ 

যেখানে বেচিবে রাজা সেখানে বিকাই। 

বিধাতার কলম বাব! রাদ হবে নাই ॥ 

কালি মোরে স্বপনে কয়েছে ভগবতী ৷ 

আমার শাশুড়ীর নাম রাণী রঞ্জাবতী ॥ 

আজি মোরে স্বপনে কহিল দশভূজা। 

তোমার কান্তের নাম লাউসেন রাজা ॥ 

এত শুনি হরিপাঁল করিল গমন । 

রাজ দরবারে গিয়ে দিল দরশন ॥ 

হরিপাল রাঁজ৷ রৈল রাজ দরবারে । 

কানড়া ডাকিয়া বলে ধুমলীর তরে ॥ 

হেদে গো ধুমসী দাঁসী শুনগো বচন। 
আজি নাকি মোর বিভ! গোধূলি লগন ॥ 

অধিবাসের দ্রব্য আইল রাজ দরবারে। 

ধুমপী ডাকিয়া গিয়া আন সভাকারে ॥ 
এত শুন্য ধুমসী তবে করিল গমন । 
রাজ দরবারে গিয়া দিল দরশন ॥ 

ডেকে বলে রাঁজার ঘটক আইলে কে। 

ঠাকুরাণী ডাকে সব দ্রব্জাত নে ॥ 

ভাট আর ত্রাণ ভাবিছে মনে মনে । 

রাজার হইবে বিভা বুঝিলাম মনে ॥ 
ভাট বলে বেগারী সব ভার বোঝা লাও! 

ঠাকুরাণী ভাকিছে সব ভ্রব্জাত দাও ॥ 

তা শুনে বেগারী সব ভার বোঝ! লৈল। 

কানড়ার কাছে গিয়া সকলি রাখিল ॥ 

ক্ষুধায় তৃষ্ণায় সব পীড়িত অন্তরে । 

তা দেখিয়। কানড়। মনেতে যুক্তি করে ॥ 

হ্যাদে দাসী বেগারের তরে তেল দাও । 

যথাযোগ্য বদন ভূষণ আনি দাও ॥ 

কানড়ার কথা শুনে ধুমসী চলিল। 
সভাকারে সমুচিত আদরে তুষিল। 

কম্বলেতে বসে আছে ভাট আর ব্রাঙ্ধণ। 

নারায়ণ তৈল সবে করিল লেপন ॥ 

কেহ বলে বিমলাকে কেন যাবে ভাই। 

পুকুরেতে স্নান কর্য। জল গিয়া খাই ॥ 

পাড়েতে কাপড় রেখে জলে দিল ডুব। 

হরি বলে কাপড় পরে আহ্কিক হল খুব ॥ 

একজনে দিল দাসী এক জোড়া পিড়ি। 

চিড়ে ভাজা জলপান ঝিলি লাড়, মুড়ি 
দেখিলেন কানড়া৷ জলপান হল সায়। 

রাজন্থতা নতমুখে সম্মুখে দাড়ায় ॥ 

কানড়া বলেন বেগারী তোমরা মোর ভাই। 

এক কথা ভিজ্ঞাসিয়া লব তোদের ঠাঞ্জি ॥ 

এত শুন্য! বেগারী সব করে হায় হায়। 

অনাগ্য মঙ্গল কাব রামদাস গায় ॥ 
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হাতে লও যতনে তুনসী গঙ্গাজল। 

বরের বয়স কত সত্য করে বল॥ 

যদি মিথ্যা কহিবি তে পাবি প্রতিফল । 

যাবৎ-চন্দ্র দিবাকর যাবি রসাতল ॥ 

পাঁঠ পড়ে পুত্র যদি হয় সুপুরুষ । 

গয়। চলে যায় সে ধরিতে তিল কুশ ॥ 

সেই পুণ্য পায় যেবা কয় সত্য বাণী। 

পুরাণে লিখেছে সুখ ব্যাসমুথে শুনি ॥ 

যুধিষ্ঠির মিথ্যা কন কৃষ্ণের বচনে। 
কাল দেখা দিল তাঁরে গোলোক দক্ষিণে ॥ 

মিথ্যা কয়ে যুধিষির সেরে গেছেন কার্য । 

যে কালেতে গুরুবধ হোল ফ্রোাচার্য ॥ 

এত শুন্য বেগারী সব ভাবে মনে মনে। 

জোড়হাতে কহিছে কানড়া বিদ্যমানে ॥ 



অনাদি-মঙ্গল' ১৬১ 

তিন সন্ধ্যা আমরা রাজার কাছে থাকি। 

নিরবধি আমরা দেবি মহারাজে দেখি ॥ 

ছেঁচা গুয়! খায় সলিতেয় ছুদ্ধ পিয়ে। 

বড়জোর মহারাজা বছর ছুই জিয়ে ॥ 

এত শ্ুন্থ কানড়া হামিছে খল খল। 

বেগারিকে এনে দিল জোড়া পাটমল ॥ 

বিদায় হয়ে বেগারী সব চলে যায় ঘর। 
ন্নানকরে আইল কিস্কর দ্বিজবর ॥ 

জলযোগ সংযোগ করিয়া দিল দাসী। 
ভাটের কাছেতে কয় কানড়া রূপসী ॥ 

ব্রাহ্ণ গোসাঞ্ঞি শুন ব্রাঙ্গণ গোসাঞ্চি। 

তুমি তো সবার পর তোমাপর নাঞ্ঞি। 

হাতে নাও যতনে তুলপী গঙ্গাজল। 

বরের বয়ল কত সত্য করে বল॥ 

মিথ্যা কহিলে দ্বিজ পাবে প্রতিফল। 

বিশেষ পাপের তরে যাবে রসাতল। 

এত শুন্তা ভাট তবে ভাবে মনে মনে। 

কহিবারে লাগিল সবার বর্তমানে ॥ 

হেটমাথা কেন হে কিন্কর দ্বিজবর। 

বলন। বরের বয়ন এগার বৎসর ॥ 

এগার বৎসর রাজা ঝড় ভাগ্যবাঁন্। 

দিনে পচ লক্ষ লোকে শুনায় পুরাণ ॥ 

ঘটক হয়া যদি মিথ্যা নাহি কবে। 

কান৷ খোড়া আতুরের কেমনে বিভা হবে। 

এত শুন্ত। কানড়। ভাবিয়া মনে মনে । 

কহিবারে লাগিল ধুমসী বর্তমানে ॥ 

শতজন বেগারীর কথা মিথ্য। নয়। 

কিছু নয় বামন! চাতুরী করে কয় ॥ 

কিন্কর ঘোষালে বেন্দো৷ ঘোড়ার লেজুড়ে। 

ভাটের মুড়াও মাথ। বিমলার গড়ে ॥ 

এত শুন্ত। ধুমসী চরণে করে ভর । 
ডাক দিয়া আনিল নাপিত হরিহর ॥ 

ভাটের মুড়ায় মাখা বিমলার কুল। 
গাধা খচ্চরের মূতে ভিজ্াইল চুল ॥ 
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বলিতে কহিতে বড় বেড়ে গেল রাগ । 

ছুটি গালে তুলে দিল নোরূনের দাগ ॥ 
আকাশের চন্দ্র হল ধুমসীর বশ। 

একে কাট ঘাও তায় জান্বীরের রস ॥ 

ঙাঁশ গালে কালি দিল বাম গালে চুণ। 

ভাট বলে ভাত খাব করিয়ে বেরুণ ॥ 

হরিপাল মহারাজ! ভাবে মনে মনে । 

মণ্ডল হৈয়! বাদ ভূপতির সনে ॥ 

দেশ বার করে দিল যত পরদল। 

পার করে দিল তবে হিমলার জল ॥ 

পলাইয়া যায় ভাট ফিরে ফিরে চায়। 

দারুণ ধুমসী পাছে আবার গোড়ায় ॥ 

পাচ দিনে সিমুলিয়া গৌড় গতায়াত। 
তিন দিনে পাইল গিয়া গোউড়ের সাক্ষাৎ ॥ 

পাক্র বলে মহারাজ! দেখ দৃষ্টি দিয়া। 

ওই পারা ভাট আনে সম্বন্ধ করিয়া ॥ 

সম্বন্ধ করিয়া ভাট আসে ধাগ্ডাধাই। 

লাল পাগ পেয়েছে ঁ ছিটের কাঁবাই ॥ 

বলিতে কহিতে ভাট দরবারে আইল । 
মাথায় ছুটি হাত দিয়! কহিতে লাগিল ॥ 

অন্থের কার্যোতে গেলে ঘো। জোড়া পাই । 

তোমার কাধ্যেতে গিয়া চড় লাখিখাই ॥ 

মিথ্যা করে কয়েছিলাম বয়েসের কথা। 

কিল খেয়ে পিঠ গেল মুড়াইল মাথা ॥ 

রাজা] বলে ওরে মাউদে কি কম্ম করিলি। 

বিমলার গড়ে আমার নাম ডুবাইলি ॥ 

এত শুনি মহাপাত্র ভাবে মনে মনে। 

কহিবারে লাগিল রাজার বিষ্ভমানে ॥ 

গ্রামের সম্বন্ধে ভাটেরে বল ভাই। 

তার পাকে অপমান আমি দেখতে পাই ॥ 

এত বলি যাহুদিয়ে দেয় হাত নাড়া। 

গ্রাম পক্ষে কি ছুর্গতি করেছে কানড়া।॥ 

ইহার পাঁকে মহারাজ চিন্তা কর তুমি। 

তোমার বিভা দিয়া তবে জল খাব আমি? 
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গোধূলি লগন পণ করে বস রাজা । 

তোমার বিভ1 দিয়া হবে আমার শ্গান পুজা ॥ 

দেশে দেশে মহাশয় লিখহ পরোনা। 

সাজন করিয়। লব নব লক্ষ সেনা ॥ 

পান্জরভেদী রাজা আর নারীর ভেদী নর। 
পাত্রের কথায় তবে ভূলিল গৌড়েশ্বর ॥ 

সভা মধ্যে মাহুদে করিল নিবেদন 

পাঞ্জ বলে সাজ সাজ ঘত সেনাগণ ॥ 

প্রথমে সাজিল মুখ্য হাস্থন হোসন। 

সৈয়দ জাকড়া সেথ সাজিল রতন ॥ 

দামামা দার্মুস কাড়। বাজে রণতুরী। 

হাতীর পিঠে দামামা বাজে ছুড়ছুড়ী। 
রণভেরী খমক ঠমক রণশিঙ্গ! ৷ 

বার পোন মুদঙ্গ বাজে ধাতিঙ্গা ধাতিঙ্গ | 

রণভেরী মাদল বাজিছে রয়ে রয়ে। 

সরম্বতী হার রৈল চারি পানে চেয়ে ॥ 

মেঘমালা কাদছিনী হাতীর চাপাঁন। 

আশদের পাতা যেন বরজের পাণ। 

গেজ গেজ গেজ্জরি ফুকারে জগঝাপ। 

কেহ বলে কেমনে মহিম হবে সাপ. ॥ 

ধাউ ধাউ শবদে বাজিছে বড় দামা। 

বনু সৈন্তে সেজে এল মান্ধকাতার মাম ॥ 

সংগ্রামে বাস্থকী সাজে বর্ণবক শিরে। 

রাজার জামাতা সাজে শির খুব চিরে ॥ 

গুড় গুড় দগড়ি দগড় জয়ঢাঁক। 

রণভেরী কল্লোল ফুকারে লাখে লাখ ॥ 

সাজিল হাসান বীর পায়ে দিয়া মোজা। 

বার শত গোলাম সঙ্গে তের শত খোজ ॥ 

চাপিয়া হাসান বীর ঘোড়া লয়ে যাঁয়। 

দেবতা অস্থর নর দেখিয়া ভরায় ॥ 

ঘোড়ার উপরে পান পানি ছেঁড়1 রুটী। 

বাজিবর চলনে বেজেছে তুনকুটি ॥ 
ভুরকুণ্ডি মোগল সাজে রেয়টা মোগল। 

তজোহ। লয়ে মার করে হীরের বদন ॥ 

কাল ধোবে। রাড! টুপি সভাকার মাথে। 

রাষের ধঙ্ধক ষথ! শোভে গগনেতে ॥ 

বচন বলিতে মিঞা সোঙরে খোদায়। 

এক রুটী পায় তো হাজার মিএ] খায় ॥ 

পশ্চিম দিকের রাজা আইল গজপতি। 

ততনাতি করিয়! আনে যত ঘোড়া হাতী॥ 

বর্ধমানের কালিদাস সবাকার আগে। 

বিপরীত সাজন দেখিলে ভয় লাগে। 

পার্বতীয়৷ ঘোড়া যার পাথরিয়া জাত। 

লাফ দিয়া পড়ে খানা দশ বিশ হাত।॥ 

আস্তরি সাজিল নামে দক্ষিণ হাজরা । 

আশি হাজার ঢালী তার ঢালে বান্ধা হীরা 

বেণু রায় কোমর বান্ধে রাজার শ্বশুর । 

সাত হাজার ঘোড়া তার লালবান্ব1 খুর॥ 
ভলকীর সাজিল ভবানী মহাশয় । 

পার্বতীয়! টাঙ্গনে যাহার কাড় বয় ॥ 

সাজিল ভবানী রায় সঙ্গে শত ঢালী। 

মদ খেয়ে ইলাম পেয়েছে চুপ থালি ॥ 
সাজিল গোবিন্দ মল পেড়োয় ধার ঘর। 

ধাকায় মহিম করে মাহিনে যশর ॥ 

সিপাই সর্দার সাজে পর্বতের চূড়া। 
ভগীরথ কোমর বান্ধে মান্ধাতার খুড়া ॥ 

কারের মিপাই আইল নরমিংহ রায়। 

অনাছ্য মঙ্গল কবি রামদাস গায় ॥ 

ফারাঙ্গ৷ ফারাস সাজে মুখে নাই বোল । 

কুশ মেট্যা! বাগদি অনেক ভূমে কোল ॥ 

তেঁতুলে বাগদি সাজে ঘমের দোসর । 

হাঁড়িয়া চামর কত বাশের উপর ॥ 

তিন হাজার ঢালী ধায় অনেক ধাম্থুকী। 

আগুদলে মারি করে রায় হয় লুকি ॥ 

রাউত মাউত সাজে এসে কানে কান। 

থুব ধু্র তাজির পিঠে খুব খুব পাঠান ॥ 
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কামানী কামান দাগে পড়ে বড় গোলা । 

চন্দ্রবাণ পড়িছে ধরণী করি আলা ॥ 

ধুমধাম শবদে কামানের ডাক শুনি। 

ধাওাধাই ধর ধর কাপিছে মেদিনী ॥ 

কাল ধোলে। একাকার শুগ্ভ অগণন। 

সাগর কল্লোল যেন লাগিলে পবন ॥ 

আপনি স।জিল পাত্র হাতীর উপর। 

পিছে দেবা করিছে পাঁমরি মনোহর | 

ধিঙ্গি মাদল বাজিছে পরিপাটি । 

রামজিনি রাজার সম্মুখে নাচে নটী ॥ 

ঘ্বদশ নফরে রাজার তুললে ধরে নড়া। 

স্বঙ্গায় যায় যেন ভাগাবানের মড়। ॥ 

পাচ দিনে সিমুলায় গৌড়েতে গতায়াত। 
তিন দিনে পাইল গিয়! বিমল! সাক্ষাত ॥ 

থাক থাক শবদে দামামায় পড়ে বাড়ি। 

রাউত মাউত নানা করে দড়ঝবড়ি ॥ 

হুড় হুড় শবদে পড়িছে বড় গোলা । 

কানড়। কুমারী পুজে সর্ববমঙগলা ॥ 

হরিপাল বিপাকে পড়িয়া ভাষে মনে । 

মণ্ডল হইয়! বাঁদ ভূপতির সনে ॥ 
এত বলি হরিপাল করিল গমন। 

কানড়ার কাছে গিয়া দিল দরশন ॥ 

বার হেয়! আয় ঝিয়ে বার হৈয়। আয়। 

অতঃপর কানড়। আমার জাতযায়॥ 

কুলপাংশ্ুলা তুমি কুলেতে হুইলে। 
সগোষ্ঠী আমায় আজ তুমি মজাইলে। 
কানড় বলেন বাবা বসে থাক তুমি। 

নব্লক্ষ সেনাপতি বিনাশিব আমি ॥ 

কেন। কার ভাই বন্ধু কেবা কার মা। 

বিপদ কালেতে মোর ভরসা কেবল ম। ॥ 

হরিপাল মহারাজা ভাবে মনে মনে। 

মণ্ডল হইয়া বাদ ভূপতির সনে ॥ 

প্রণতি করিয়৷ দেবীর পঙ্কজ চরণে। 

অনাগ্য মঙ্গল কবি রামদাসে ভগে॥ 

এত দুরে সম্বন্ধ পালা হেল সায়। 

হরি হরি বল ভাই হলাম বিদায় ॥ 

ইতি অনাদ্িমঙ্গল নামক শ্রধন্মপুরাণে সম্বন্ধ পালা নামে সগুদশ কাণ্ড সমাপ্ত । 

অফ্টীদশ কাণ্ড । 
গণ্ডাহান। পাল! লিখ্যতে। 

তুজঙ্গ হইয়! নাকি জিনিবে সালুর। 
কেশরী হইয়া জিনিবে মাতঙ্জ প্রচুর ॥ 

কুকুর হইয়া নাকি জিনিবে শৃগাল। 

ইন্গুর হইয়া নাকি জিনিবে বিড়াল ॥ 

এত বলি হরিপাল করিল গমন। 

আপনার ঘরে গিয়া দিল দরশন ॥ 

দম্পতি সহিত রাজ ভর! দিল নায়ে। 
কাল এসে ডাকে বেটি বার হয়ে আয়। 

হরিপাল পলাইল বাসলিয়৷ নগর । 

ধুমমী কানড়া লয়ে শুনহ উত্তর॥ 

একমনে কানড়া চণ্তীর করে পৃজ।। 

কৈলাস ছাড়িয়৷ তবে এলেন দশভূজ| ॥ 

দেখা দিয়! ঈশ্বরী কানড়। লৈল কোলে। 

মুছিল বদনা নেতের অঞ্চলে ॥ 

পন্ম ফুল দেখি কেন পুজার পরিপাটী। 

এত কেনে ডাকাডাকি হরিপালের বেটি 
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তা শুনিয়৷ কানড়। ভাবিছে মনে মনে। 

জোড়হাতে কহিয়ে ভবানী বর্তমানে ॥ 

কাল মোরে স্বপনে কয়েছ ভগবতি। 

আমার শাশুড়ীর নাম রাণী রঞ্জাবতী ॥ 

আজি মোর ম্বপনে বলেছ দশভূজা। 

আমার কান্তের নাঁম লাউসেন রাজ] ॥ 

তবে কেন বিপরীত দেখিগো ভগবতি। 

আমারে লুটিয়া লয় গৌড়ের ভূপতি ॥ 

বাসলী বলেন বাছ! তোমার ভয় নাই। 

কোন ছার গৌঁড়েশ্বর কি তার বড়াই ॥ 

দস্তামুষ্টি হেনেছি করাল মৈষাস্থর। 

তাহার সঙ্গের সেনা হেনেছি প্রচুর ॥ 

শুস্ত নিশুস্ত মৈল আর ধূ্লোচন। 

তাহাকে অধিক বীর আছে কোন জন ॥ 

দগচারি গিয়াছিলাঁম পরশুরামের রণে। 

সেই রূপ দেখিতে সতত পড়ে মনে । 

লোহার গণ্ডা পণ করে বসে থাক তুমি! 

তোমার বিভ। দিয়া গে ঠৈলাসে যাৰ আমি ॥ 

বিশ্বকন্্ায় ডাকিয়। আপনি দিল পান। 

এইখানে লোহার গণ্ডা করহ নির্মাণ | 

এত শুনি বিশাই পাতিল ধন্মশাল। 

তাহার খাতায় বসে নন্দী মহাকাল ॥ 

লক্ষ মণ লোহা চণ্ডী দিলেন যুগিয়ে । 

বিশ্বকর্মা গড়ন গড়ে আজ্ঞ। মাত্র পেয়ে ॥ 

পর্বত সমান গণ্ড। করিল নিন্দ্াণ | 

শূন্য যুড়ে দিলেন শিরে খড়াথান ॥ 

গণ্ডা লয়ে বন্দিল চণ্তীর বিদ্কমানে । 

বিদায় হ'য়ে বিশ্বকম্[] গেল নিকেতনে ॥ 

ভগবতী গণ্ডার গায়ে পল্মহাত দিয় । 

বলিতে লাগিল চণ্তী সাক্ষাৎ হাসিয়া ॥ 

যখন হানিবে তোরে লোহার আতর। 

ভাঙ্গিবে সকল অন্ত্র তোমার উপর ॥ 

তারপর ভগবতী বলিল বিশেষ । 

লাউসেন কাটিলে হইও তুলার প্রবেশ ॥ 

এত বলি গণ্ডারে দিলেন জীব স্তাস। 

জিয়া উঠিল গণ্ডা হুর্য্যের প্রকাশ ॥ 

বাশুলী বলেন ধুমলি এই গণ্ডা লেও। 
যেখানেতে বর আছে তার কাছে দেও 

কানড়া করেছে পণ গড়ের ভিতর । 

গণ্তা হেনে বিভা কর রাঁজা গৌড়েশ্বর ॥ 

পাটজাদ পরিল হাঁতেতে কাল অসি। 

আশী মণ গণ্ডায় কাখে করিল ধুমসী ॥ 

বরমাল্য লইল চন্দন গুয়া পান। 

গণ্ডা লয়ে দাসী মাগী করিল পয়ান ॥ 

আকাশের বর্ণ জিনি ধুমসীর দে। 

বার তুঞ্য। রণে বলেহ্থাদে মাগী কে॥ 

ডাক ছেড়ে বলে ধুমসী ডাগর ড।গর। 

সহজে দাসীর জাতি কারে নাঞ্ি ডর ॥ 

এই দেখ বরমাল্য ববের বরণ। 

যে কাটিবে গণ্ডা তাকে করিব বরণ ॥ 

উন্তম মধ্যম কিংব। বর্ণভেদ কি। 

গণ্ড হেনে বিয়া কর হরিপালের ঝি ॥ 

ঘেসেড়। চেল্লাদার কিবা চগ্ডাল যবন। 

যে কাটবে গপ্ডা তাকে করিব বরণ ॥ 

রাজ। বলে ওরে মাউদে কি কন্ম করিলি। 

বিমলার গড়ে আমার নাম্ ডুবাইলি ॥ 
পাত্র বলে মহাশর বসে থাক তুমি । 

তোমার বিভা দিয়া তবে জল খাব আমি ॥ 

ধন্দুক পণ করেছিল জনক দুহিতা। 

ভাঙ্গিয় ধনুক রাঁম বিয়া কৈল সীতা ॥ 

ভ্রুপদ রাজার কন্ঠ! দ্রপদ নগরে। 

রাধাচক্র অজ্জুন বিদ্ষেছে এক শরে ॥ 

এক চোট গপ্ডার উপরে দেও তুমি। 

তোমার বিয়া দিয়। তবে জল খাব আমি ॥ 

এত শুনি বুড়া রাজা বান্ধিল কোমর । 

হাতে ধরে তুলে রাঙ্জায় দ্বাদশ নফর॥ 

তা দেখিয়া ধুমসীর কৌতুক বাড়িল। 
গণ্ডার উপরে খড়ির রেখ! দিল ॥ 
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এখান ছাড়িয়। চোট পড়ে অন্যস্থানে | 

জয়দুর্গ। পুজিব তোমার বলিদানে ॥ 

এত শুনি মহারাজ হানে খরসান। 

রাজার হেত্যার ভেঙ্গে হৈল খান খান ॥ 

তা দেখিয়া ধূমসী মাগী হেসে লুটি গেল। 
অধোমুখ হ'য়ে রাজা অমনি বসিল॥ 

ধুমসী বলেন ধিকৃ গড়ের ন্তাবড়। 
এই মুখে লুটে খাও গোৌউড় সহর ॥ 
গণ্ডা কাটিবারে যাঁয় মাউদে পাত্র । 

খড়ি রেখা দেয় পুনঃ গপণ্ডার উপর ॥ 

এইখান ছেড়ে চোট পড়ে অন্ত ঠাঞ্রি। 

তোঁমাকে কাটিব আমি যে করে গোসাঞ্জি ॥ 

এত শুনে মাহুদিএ হানে খরসান। 

পাত্রের হেত্যার ভেঙ্গে হ'ল খান খান ॥ 

ভেঙ্গে গেল হেত্যার যেন বিজরীর ছট! । 

একথান বাজাতে পাত্রের নাক গেল কাটা ॥ 

অঙ্গেতে রুধির ধারা বহি পড়ে যাঁয়। 

পাত্র বলে বরমাল্য পেয়েছি গলায় ॥ 

ধুমসী বলেন ধিক্ গোউড়ের স্াবড়। 

এই মুখে লুটে খাও গোউড সহর ॥ 

মহাপাব্র অতিশয় পেয়ে অপমান । 

রাজাকে কহেন তবে কর অবধান ॥ 

চিন্ত! নাঞ্জি মহারাজ বসে থাক তুমি । 

লাউনেনে আনিয়! গণ্ড কাটাইব আমি | 

রাজ! বলে তবে লোক দেহ পাঠাইয়া। 

মসিপত্র হাতে নিল পাত্র মাউ দিয়া। 

স্বস্তি আদি লিখে যত পত্রের বিধান। 

আমার ভাগিনা তুমি কর অবধান। 

জরাকালে মেসো তোমীর বিয়ের সাধ করে। 

নবলক্ষ সেনা পড়ে বিমলার গড়ে ॥ 

বার দিন মাসের তারিথ দিল তায়। 

মনে করে ময়না মুলুকে কেবা যায় ॥ 

হেন কালে সম্মুখে দেখিল শিঙ্গাদার। 

পাত্র বলে তুমি যাও রে ময়না বাঁজার | 
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পচ দিনে সিমূলে গোউড়ে গতায়াত। 

তিন দিনে পাইল গিয়! ভৈরবী সাক্ষাৎ ॥ 

অনাগ্ভপদারবিন্দ ভরসা! কেবল। 

রামদাস গায় গীত অনাগ্যমঙগল ॥ 

ভৈরবী গঙ্জার জল গাঁয়ে পার হঃয়ে। 

উচানল দীঘীর পশ্চিম পাড় দিয়ে ॥ 

রাঙ্গামেট্যা স্থরধুনী সম্মুখে নিওড়। 

ডানদিকে মান্দারণ ?,রিসমালীর গুড় ॥ 

চউবড়া প্রতাপপুর করিল প্রবেশ। 

মানকুর ছাঁড়াইল কাঁশজোড়! দেশ ॥ 

কালিনী গঙ্গার জল নায়ে হয়ে পার। 

উপনীত হেল গিয়া ময়না বাজার ॥ 

কর্ণসেন বসে আছে সেনের বরাৰর । 

হেনকাঁলে শিঙ্গীদার করিছে উত্তর ॥ 

বচন বলিতে বড় বিলম্ব বাড়িল। 

পাগে ছিল পরআনা সেনের হাতে দিল ॥ 

মুদো! ভেঙ্গে পরআন1 পড়িছে ধারে ধীরে। 

রাজার হইব বিভা বুঝিল। অস্তরে ॥ 

পত্র পাঠ করে রাজ] হরষিত দন । 

মায়ের কাছেতে গিয়া দিল দরশন ॥ 

জরাঁকাঁলে মেসো গো বিয়ের সাধ করে। 

ষোল পাঁজর বার ভূঞ্যা বিমলার গড়ে ॥ 

এত শুনি রঞ্জাবতী দিলেন বিদায়। 

গড় করে লাউসেন সিমূলাকে যায় ॥ 

যায়ের কাছেতে বিদায় হইল তপোধন। 

কালুকে বলিল ভাই করহ সাজন ॥ 

এত শুনি বীর কালু করিল গমন। 

আপনার ঘরে গিয়া দিল দরশন ॥ 

ধর ধর বলিয়া শিঙগগাতে দিল ফ,ক। 

ধাইল ডোমের পাড়া নাঞ্ বাদ্ধে বুক ॥ 

বাঘ রায় আইল সর্দার কেলে সোনা । 

হীরে ডোম বিনে আইল কালুর ভাগিনা ॥ 
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ইত্যাদি যতেক ডোম সাজিয়া আইল। 
ঢাল খাড়া হাতে কারো নিশান রহিল ॥ 

এক এক জন যেন যম অবতার । 

নয়ন লোহিতবর্ণ বিজলীর তার ॥ 

আর এক বীর সাজে তার নাম ছুলো। 

রণে প্রবেশিলে যে গগনে উড়ে ধুলো! ॥ 
সাজ করে তের ডোম করিল গমন । 

সেনের কাছেতে গিয়া দ্রিল দরশন ॥ 

সেনের কাছেতে গিয়া করিল জোহার। 

সেন রাজ! সাজিল শ্রীরাম অবতার ॥ 

লাউসেন কর্পুর &েঁহে করিল গমন । 

পার হোল কালিনী পছুম! দরশন ॥ 

ধাগাধাই চলিলেন ময়নার তপোধন। 

রাজার কাছেতে গিয়। দিল দরশন ॥ 

মহারাজ! বলিয়া করিল নমস্কার। 

মাম! বলে মাউদেকে বন্দে দশবার ॥ 

বার ভূঞ্য। একে একে করিল সম্ভাষণ। 

লোক পাঠাইয়াছিলে কিসের কারণ ॥ 
এত শুনি মাউদিয়ে লাউসেনে দিল পান। 

এই গপ্ডা কাট বাপু বড় বলবান্ ॥ 

জরাকালে মেসো তোমার বিয়ের সাধ করে। 

গণ্ডা হেন্য। বিয়া! দেও কানড়ার তরে॥ 

এত শুনি গা তুলিল লাউসেন রায়। 

যে আজ্ঞা বলিয়৷ হাত দিলেন মাথায় ॥ 

গণ্ড! কাটিবারে যায় ময়নার সওদাগর । 

থড়ি রেখ! দেয় দাসী গণ্ডার উপর ॥ 

এখানে পড়িয়ে চোট পড়ে অন্ত স্থানে। 

জয়দুর্গ। পুজিব তোমাকে বলিদানে ॥ 

কানড়া করেছে পণ গড়ের ভিতর । 

যে কাটিবে গপণ্তা তারে আমি স্বয়ম্বর ॥ 

খড়গ হাতে সেনরাজা করিল গমন 

গগার নিকটে গিয়া দিল দরশন ॥ 

থজ্গা তুলে গেনরাঁজ! মারিল এক চোট । 

পড়িল গণ্ডার মাথা ভূঞ্জে যায় লোট। 

অনাদি-মঙ্গল 

পড়িয়া! গণ্ডার মাথা ধুলায় লোটায়। 
বরমাল্য দেয় দাঁসী সেনের গলায়॥ 

মাণিক অঙ্ুরী দিয়া পায়ে ঢালে দধি। 

সেনকে বরণ দাসী কৈল যথাবিধি ॥ 

বরমাল্য দিল যদি সেনের গলায়। 

অগ্নি জেলে দেয় যেন মাউদের গায় ॥ 

এক ভাগ কেটে গণ্ড রেখেছিলে তুমি । 

দুই ভাগ কেটে গণ্তা রেখেছিলাম আমি ॥ 

এক ভাগ কা'টিতে লোহার গণ্ডা ছিল। 

তাঁকে কেটে ভাগিনা বরমাল্য পাইল ॥ 

খলবুদ্ধি মাছুদিয়ে নাঞ্ ভুলে কাজে। 

মাসি বিভ। ভাগিনা করিবে কোন লাজে ॥ 

সেনের গলা হ*তে তবে বরমাল্য লইল। 

বর বল্য। বুড়ো! রাজার গলে লয়ে দিল ॥ 

যার মালা তার গলে এখন শোভা হইল। 

কুগ্ভারের দলামালা মাজ্জারের গলে ছিল ॥ 

তবে জানি লাউসেনের ধর্মের আছে বর। 

আরবাঁর কাটুক গণ্ডা সভার ভিতর ॥ 

সেন বলে গণ্ডাতে সছসার কর তুমি। 

তবে ত লোহার গণ্ডা কেটে দিব আমি | 

এন শুনে মাহুদিয়ে কোপে কম্পবান্। 

লাউসেনের তরে পাত্তর যুড়িল বাখান ॥ 

চাকর কুকুর তুল্য একভেদ নাই। 

সভ মধ্যে দেখ প্রাজা চাকরের বড়াই ॥ 

ঘর দুয়ার উহার লিখহ বাজেমাল। 

ওগ্র পাথর লিখ গুণাগারের তল ॥ 

হেটমাথ! রৈল ময়নার তপোধন। 

রে'ষযুত হয়ে উঠে ডোমের নন্দন ॥ 

ধন্চুকে জুঁড়িয়। শর ডেকে বলে মার। 

এক শরে লোহার গণ্। হয়ে গেল ফার। 

তা দেখিয়। ধুমসী মাগি হেসে লুট গেল। 
অধোমুখ হঃয়ে পাত্র অমনি বসিল ॥ 

ধুমসী বলেন ধিক গৌউড়ের ন্যাবড়। 

এই মুখে লুটে খাও গোউড় সর ॥ 
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ধুমসী বলেন আমি আর কেনে রই। 
কানড়ার কাছে গা সমাচার কই ॥ 

ত৷ দেখিয়া ধুমসী মাগী করিল গমন। 

কানড়ার কাছে গিয়া দিল দরশন ॥ 

ধুমসী বলেন দার্থক পুজিলে দশভূজা | 

তুমি যেমন সুন্দরী স্ন্দর তেমন রাজা ॥ 

ত্রিতুবনে নাই দেখি তেমন পুরুষ । 

রামায়ণে যেমন শুনেছি লব কুশ ॥ 

ললাটফলকে তার গুঞ্জরে ভ্রমর । 

রাঁজদগুটীক। তার কপাল উপরূ॥ 

তন্থুরুচি মনোহর সাক্ষাৎ মদন। 

কত শশিশোভ জিনি হুন্দর বদন ॥ 

ধুমসী কানন্ড1! রৈল গড়ের ভিতর । 
মাহুদে পাত্তর লয়ে শুনহ উত্তর ॥ 

পাত্র বলে সেন রাজা শুন মন দিয়া। 

হরিপাঁল রাজায় বাপু তুমি আন গিয়া ॥ 

হরিপাল রাজ। গেছে বাসড়িয়া নগর। 

ত্বরায় আনিবে তারে ময়না! সদাগর ॥ 

এত শুনি সেন রাজা! চাপিল ঘোড়ায়। 

সাকাশ্ডকো। তের ভোম আগু পিছু ধায়॥ 

নে ভাবে মহাপাত্র গৌরব রাখিব। 
বলে ছলে রাজার অবশ্য বিভা দিব ॥ 

এত বলি সাজিতে কহিল সেনাগণে। 

ন[নাবিধ বাগ্ধ বাজে কে করে গণনে ॥ 

ডাকহাঁক শবদে লাগিল ধাণাধাই । 

কানড়৷ সুন্দরী পূজে দেবী মহামায়ী ॥ 

একমনে কানড়। চগ্ডীর করে পুজ। 

কৈলাস ছাড়িয়। এলেন দশভূজ] ॥ 

মহাবিষ্ঞা জপ করে দক্ষিণ জড়ুর। 
যার যশে পরিপূর্ণ আছয়ে গোউড় ॥ 

গোপাল গোবিন্দ তুমি গয়া গঙ্গ। খষি। 
প্রয়াগে মাধব তুমি তীর্থ বারাণসী ॥ 

হবি ভক্তি গতিমুক্তি তুমি ভাগবত । 

ভোমার ভজন| বিনা নাঞ্ স্বর্গ পথ ॥ 

কুপা কর দঈুজদলনী দশতুজা। 

সঙ্কটে পড়িয়া মা শঙ্করী করি পৃজা॥ 
ভবানী বলেন বাছা তোমার ভয় নাই। 
কোন ছার গৌউড়েশ্বর কি ধরে বড়াই ॥ 
ভয় নাঞ্চি সাজিয়! চলহ রাজবাল|। 

কটাক্ষে রাজার কটক উড়াইব তুল! । 
উপলক্ষ বিনে আমি রথে যেতে নারি । 
এত শুনি উল্লসিত! কানড়। কুমারী ॥ 

বারেক হুকুম দিল সাজাইতে বাজি। 

ভাল দেখি আনিবে ঘোড়া টাঙ্গনিয়৷ ভাজি ॥ 

অন্াছ্যপদারবিন্দ ভরসা কেবল। 

রামদাস বিরচিল অনাদ্য ম্গ্গল ॥ 

বিমলাম বাঞ্জিবরে করাল জলপান। 

সর্ব তন্থ সজাগ বিমল দ্ুই কান ॥ 

জল খেয়ে ঘোড়। ঝিনিয়ে ফেলে পা। 

রূপা মণি পাতে মাজিল সর্ব গা ॥ 

জিনকরে প্যাচ কসে রসের থোপনা। 

ত অপরূপ তায় অরুণ বসন। | 

সাবধানে বামদিকে বান্ধিল কেস । 

তার উপর উক্লমাল ঘাগড় গণ্ডাদশ । 

রুণু রুণু বু বুন্ু বাজিছে মেখলা। 

ঈষৎ লম্বিত ভোর কাঞ্চনের মালা ॥ 

গলে দিল গজক1 চামর গঙ্গাজল। 

চলিতে চরণে বাজে চারি পায়ে মল ॥ 

চেরাক ফাদানি চালি চাকের পার! ঘুরে । 

থগ্ন গুপ্তরি যেন পদ্ম ফুলে ফিরে ॥ 

মুখে দিল লাগাম বিমুখে বাগভোর। 

পতঙ্গ আছিল ঘুড়ী ঠহল যেন চোর 

নাচিতে নাচিতে ঘুড়ী করিল গমন। 

কান্ড়ার কাছে গিয়া দিল দরশন । 

তা দেখিয়। উল্লসিত কুমারী কানড়]। 

দানীকে বলিল আন আঁভরণের পেড়া ॥ 
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মাথায় বান্ধিল পাগ করিয়া বলনি । 

দপ, দপ জ্বলে কত অজাগর মণি ॥ 

ক্সীণ তনু অন্ধকার দেখিতে ন! পাই । 

গায়ে তুলে পরে রাম! লক্ষের কাবাই | 

সোনা রূপ যাহাতে ঝলকে মন্দ মন্দ । 

রত্বের মণিপটুকা করিল কোমর-বন্দ | 

না বলিতে ধুম্সী সমরে আগুলার। 

ঘন ঘন রাউতে ডাকিছে মার মার ॥ 

ধর্মের মায়া যে কহনে নাযায়। 

অনাদ্য মঙ্গল কবি রামদান গায়। 

হান হান ডাকে শব ঝন ঝন অনি। 

দড় দড় ছু দলে দাড়াল মিলামিশি | 

ধাইতে ধরণী টলে ধুমসীর ভরে । 
পান্নপাতে জল যেন টলমল করে।॥ 

ধর ধর ডাক শব্ধ শুনিতে বিষম । 

অকালে রুধিল যেন কালান্তক যম ॥ 

পিঠে শর বেঁধে যুঝে কুমারী কানড়।। 

ভূঙ্গ বরষ। হাতে আর ঢাল খাড়া ॥ 

এক চোটে কেটে যায় কুগ্তর মানব। 

ফুটিল কুমুদ কলি কনক কৌরব ॥ 

লটপট রুধিরে কর্দীম কেউ তুলে! 

মন্থয্যের মুণ্ডগুল] লাফ দিয়া বুলে 

কড়াকড়ি সংগ্রামে হৈল বলাবপি । 

রাম্দাঁস বলে রণে উরিলেন বাঁসলী !! 

হাঁতীর উপর ভগবতী চলিল! তখন। 

রাজ! গোঁড়েশ্বর তবে করে দরশন ॥ 
ধুমসী কানড়া যায় রণ করিবারে । 
মহাপান্র ডেকে বলে যতেক লঙ্বরে ॥ 

পান বলে রাজসৈন্য দেখ দৃষ্টি দিয়ে। 
কহিতে লাগিল পাত্র ঈষৎ হাপিয়ে ॥ 

ভয় নাঞ্জ হুদার হইও দলবল। 
আলি বেটে বেড় গিয়। পাঠান মোগল ॥ 

এত বলি লঙ্কর করিল চার ভাগ। 

রাউত সকল ধায় ঘোড়া করি বাগ॥ 

বন্দুকী ধানুকী ঢালী বিজলির লতা। 

নিঃমরিল ঢালী পাঁগ ঢালে দিয়া মাথা ॥ 

থরে থরে বসে গেল বন্দুকী ধানুকী। 

বেণাগাছের ঝোড়্ে যেন বমিল জান্বকী ॥ 

একা ধরে ধামসী বাইশ হাতীর বল। 
কাটাকাটি চাঁটাচাঁটি কেহ যায় তল ॥ 

কারে কাটে কারে বিদ্ধে কার পানে চায়। 

ঢালী পাগী কাটিয়! বন্দুকী তেড়ে যায়। 

তারা যেন তুরগ মিপাই যেন শশী । 
হাতী ঘোড়া লম্করে পড়িল মেশামিশি ॥ 

হান হাঁন করিয়। হাতীর শুগু হানে । 

গড়াগড়ি যায় ঠাদ চপল বিমানে ॥ 

দেব দানব রণে উরিল তথন। 

কানড়া ম্মরণ করে মায়ের চরণ ॥ 

ডাক ছাড়ে ডাকিনী দন্ত কড়মড়ি। 

কিচ] কিচি ঘোর শব্ধ কলরব বড়ি ॥ 

ডান হাতে খড়গ কার ব। হাতে খর্পর। 

বিপরীত ডাক ছাড়ে ডাগর ডাগর ॥ 

তাল গাছ সমান দান! লাফ দিয়া পড়ে | 

দশ বিশ হাতী গিলে গাল নাহি নড়ে ॥ 

বুঁরল্গ তুরঙ্গ কেহ করে ফেলাফেলি । 

লাফ দিয়। কারে খায় কারে দেয় ডালি ॥ 

দশনশিখরে বাজী কেউ করে গুড় । 

ফু'ক দিয়া ভাঙ্গে কেহ পর্বতের চূড়া । 
ঢালী পাগী বন্দুকীগুল| সেরে যায় গালে। 
ছেলে যেন মুড়ি খায় অতি উষাকালে ॥ 

দিকে দিকে ছিগুণ দক্ষিণে দানার ঘটা । 

লাফ দিয়! পড়ে তার বাইশ হাত জটা। 

দেবতা মনুষ্য রণ অতি ভয়ঙ্কর । 

ভয়ে ভঙ্গ দিল যত রাজার লস্কর ॥ 

গুড়ি গুড়ি কাননে পলায় রাম রায়। 

তাড়া করে ডাকিন্তা গিলিয়। ফেলে তায় ॥ 
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কুশবনে বসে গেল ব্রাঙ্ষণ ধাহুকী। 

আর যত ঢালী পাগী সাক্ষাৎ জান্বুকী ॥ 

চাষা সঙ্জন গোয়াল! রণে ভঙ্গ দিল। 

ধেয়ে গিয়ে কলার বনে লুায়ে রহিল ॥ 

খোদা খোদা! ভাকে যত মিঞা! পাইকগণ। 

তাঁজি ছেড়ে গোঁড়ে গেল হালন হোসন ॥ 
তাতি পাইক ছেল বড় পরাঁণে কাতর । 

তরাসে লুকায় গিয়! উলুর ভিতর ॥ 

ভান্রপদ মাঁসেতে ফুলেছে উলু কেশে। 

বাণ বল্যা তাতি ভেয়ে হারাইল দিশে ॥ 
উলুবনে সাতারিতে বুকে গেল ছড়। 

চোঁর মুড়ো দেখে তাঁকে শিব বলে গড় ॥ 

প্রাণ রক্ষা করহে ভোলা মহেশ্বর | 

ন'কুড়ি ছাগল দিব যদি যাই ঘর 

শিবকে ছাগল মেনে তাতি পলাইতে । 

তাড়াতাড়ি ডাকিনী তুলিয়৷ দিল বেতে। 
এইরূপে মরে গেল যতেক বাহিনী । 

রাজা পাত্র পলাইতে না পায় সরণি ॥ 

রাজা পাতে লয়ে গিয়ে বান্ধে ঢেকিশালে। 

ধুমসী কানড়া যায় আপন মহলে ॥ 
অনাদা পদারবিন্দ ভরসা কেবল । 

রাম্দাস গায় গীত অন্দ্য মঙ্গল 
রাধার ররর % 

রাজ! বলে ওরে মাউদে প্রাণ ঝাচে নাঞ্চি। 

কুঁড়ে। জড় কর শাল! তবে জল খাই। 

ক্ুধায় তৃষ্ণায় ভাই বেরাল জীবন। 

কানড়া দ্রাসীকে ডেকে বলেন তখন ৷, 

কানড়1 বলেন দাসী কি কর্খ করিনু। 

আপনার নিজ কাস্ত স্বহন্তে কাটিনু॥ 

যার লাগি এতকাল সেবিস্থ ভগবতী। 

অভাগিনী তাহারে কাটিছ্থ নিজ হাতে ॥ 

এত বলি ছুইজনে করিল গমন। 
বণভৃঞ্জে গিয়া তবে দিল দরশন ॥ 

২২ 

শত শত মূড়া পড়ে আছে একঠাই। 

ধূমসী বলেন ওগো! এর মধ্যে নাঞ্চি ॥ 

রূপের তুলনা তার নাহিক ভূবনে। 

সাক্ষাৎ মদন যেন আসিয়াছে ভূমে ॥ 
রাঁজদও টাকা আছে ললাট উপর। 

ধূর্জটি ললাটে যেন নব নিশাকর ॥ 

ধূমপী কানড়া দৌহে খুঁজিয়া বিকল। 
একাকার পড়ে আছে নব লক্ষ দল ॥ 

লাউসেন হরিপাল বাঁসড়িয়া নগর। 

বীর কালু লয়ে কিছু শুনহ উত্তর ॥ 
তোমার মেয়ের বিভ। হস্সেছে কাল রাতি। 

এ দেখ আকাশেতে উড়িছে ববাতি ॥ 

এত শুনে সেনরাজা1 চাপিল ঘোড়ায়। 

হরিপাল রাঁজাকে নিয়া সিমুলাকে যায় ॥ 

হরিপাল রাজা! গেল গড়ের ভিতর । 

লাউদেন কানডা লয়ে শুনহ উত্তর | 

ধূমসী কানড়ায় তখন দেখাইয়া! দেই । 

বলেছিলাম সাক্ষাৎ চিনিয়া লও এই ॥ 
কানড়া বলেন নাথ কোঁথা ছিলে তুমি। 

তক্ষণ তোমাকে খুঁজিয়া বেড়াই আমি ॥ 

ত্য বটে আমি হে স্বহন্বরা হব। 

বাশ্তনীর আজ্ঞা! আছে এক যুদ্ধ দিব ॥ 

এত শুনি বলিছে ময়নার তপোধন। 

নারীর সহিত যুদ্ধ না করি কখন ॥ 

এক বোলে ছু বোলে দুজনে বোলচাল। 

দুইজনে মহাযুদ্ধে আগুন উচ্াল। 

কাট কাট শবদে ডেকেছে যুবরায়। 

ঢালে ঢালে কত না আগুন বয়ে যায়॥ 

ঘোড়ায় ঘুড়ীয়ে কথা কয় মুঞ্ে মুঞ্ডে। 

ঘোড়া বলে ঘুড়ী লো! রাউতী ফেল ভূঞে ॥ 

লাউসেন কানড়ায় যুদ্ধ হয় দিনাস্তর। 

তোমা আম! বঞ্চিব গিয়া ময়না নগর ॥ 

ভূঞ্ে পড়ে" ছুজনেতে বাছুযুদ্ধ করে। 

প্দাথাতে বস্থমতী টলমল করে ॥ 
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এ গজ কচ্ছপ যেন গজেন্দ্র মোক্ষণ। 

সেইরূপ বিক্রম করিল ছুইজন | 

ভীমসেন কীচকে যেমন মন্বস্তর । 

নুধন্ব। অজ্জুন যুদ্ধ অকাল সমর ॥ 

রাম দশাননে যেন বাজিল হানাহানি । 

সেই মহা প্রলয় যেন সকল মুখে শুনি ॥ 
চাহিতে চাহিতে চক্ষু জলিয়ে চিকুর। 

কষে যুদ্ধেতে যেন মুষ্টিক চানূর ॥ 

লাউসেন কানড়ায় যুদ্ধ দেবগণ দেখে। 

রথে বসে কামিল্যা কেবল চিত্র লেখে ॥ 

পিমুলে হইয়! গেল দেবতার হাট। 
দেবতা করেন মনে কিন্নরের নাট ॥ 

রণমধো আপনি উরিলা মহেশ্বরী | 

লাউসেন কানড়ার যুদ্ধ থামাল হাতে ধরি। 

কানড়ার কর ধরি আপনি লইল্। 

ধর বলি সেনের করেতে সপে দিল ॥ 

আমি কন্তা ধিলাম তোরে সাধের জামাই । 

অতঃপর উভয়ে বিসম্বাদে কা নাই ॥ 

লাউসেনের গলে দেবী তুলে দিল মালা। 

আজি হতে কাত্তিক গণেশ তোর শালা ॥ 

লাউসেন বলেন মা শুন মন দিয়ে। 

নবলক্ষ সেনা তুমি দেহ জিয়াইয়ে ॥ 
এতেক শুনিয়! দেবী সেনের বচন। 

অত কুণ্ডের মেঘ ডাকিল তখন ॥ 

অমৃন্ত কুণ্ডের মেঘ মন্দ বরিষণ। 

অভিষেক করে যেন দেঘরে ব্রাহ্মণ | 

প্রাণ পেয়ে গা তুলে যতেক ঠাটবাট । 

যঙগুলা মরে ছিল ডাকে কাট কাট॥ 

শকুনী গৃধিনী খেলে আর খেলে দানা । 

গুস্তির প্রমাণ জিয়ে নবলক্ষ সেনা ॥ 

রাঁজা বলে আমার ভাগ্যের সীমা নাঞ্চি। 

আমার জাম।তা৷ যেন ঠাকুর কানাই ॥ 

লাউসেনে লয়ে যায় গড়ের ভিতরে। 

সাকা শুকো তের ডোম দোলুজ দুরারে ॥ 

ঢেকিশালে আছে রাজা গৌড়-ঈশ্বর । 
তাহার কাছে গেলেন ময়নার মওদাগর ॥ 

হরিপাল রাজা গিয়া পড়িল লুটায়ে। 

রাজ। বলেন কি দোষ তোমার দিব ভেয়ে॥ 

সকলি করের ফের ছাড় পরিতাপ। 

হরিপাল বলে ভূপ আমায় কর মাপ ॥ 

যথোচিত সাদরে তোধিল গোৌঁড়েশ্বরে। 

অশেষ বিশেষে পাত্রের সমাদর করে॥ 

পাত্র বলে ভাগিনা যমের বাড়ী জাঅ। 

থলবুদ্ধি মনে মনে ভাবিছে উপাঅ। 

ধশ্মবুদ্ধি নাঞ্ দেখি লাউসেনের কাজে । 

মাসী বিভা করিবে বোনপো কোন লাজে ॥ 

অপমান পেয়ে পাত্র গেল পলাইয়ে। 

গৌড়েশ্বর গেল গৌড়ে বড় লাজ পেয়ে ॥ 

বৃদ্ধ রাজার বিভার সাধ মিটে গেল ভাল। 

পিমূলায় উঠে হেথা! বিবাহের রোল ॥ 

পুরোহিত করে স্থির গোধুলি লগন। 

তৈল হরিদ্রা ঘট| যত আয়োজন ॥ 

বান্ধিল মঙ্গল স্থতা লাউসেনের করে। 

গায় কবি রামদাস অনাগ্যের বরে ॥ 

বান্ধিল মঙ্গল স্তা লাউসেন বর। 

স্বর্ণ মটুক! দিল মাথার উপর ॥ 

পরিল পাটের জোড়। জন-মনোলোভা । 

মাণিক অস্কুরী দিল করাস্থুলিশোভা ॥ 
বিধিমত বরকন্1 করিল সাজন। 

লাঁউসেন কানড়া যেন রতি আর মদন ॥ 

প্রাণনাথে কানড়। করিল নমস্কার। 

সেন রাজা গলায় তুলিয়া দিল হার ॥ 

বরকন্ত! ছুইজনার হস্তের বন্ধন । 

গেঁঠেল। বাস্ধিল হরগৌরীর লক্ষণ । 
হরিপাল কন্টাদান কৈল লাউসেনে। 

হীরা মণি মুক্তা যৌতুক দেয় এনে ॥ 
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বরকন্। লয়ে গেল সপ্তম মহলে। 

জ্ঞাতি কুটুম্ব তুষে রাজা অন্প জলে ॥ 

আনন্দে জাপিল নিশি বাসর শয়নে। 

প্রভাতে উঠিয়! সেন পাখালে বদনে | 

পাত্র মিত্র লয়ে রাজা! বসেছে দেয়ানে। 

বিদায় লইতে লাউসেন গেল সেইখানে ॥ 

প্রণ'ম করিয়া সেন বলিছে বচন। 

আজ্ঞা হোক যাই এবে ময়না ভূবন ॥ 

এত শুনে মহারাজা দিলেন বিদায় । 

কানড়। স্থন্দরী তবে চাপিল দোলায় ॥ 

শতেক লম্কর সঙ্গে শত বোঝ।ভার। 
দাসদাসী সঙ্গে ফরিক ফুকারে আগুসার ॥ 

তৈরবী গঙ্গার জল নায়ে পার হয়ে। 

উচালন দীঘীর পশ্চিম পাড় দিয়ে ॥ 

চৌপাড়া প্রতাপপুর হৈল পরবেশ। 
মানকুর ছাড়াইল কাশজোড়া দেশ । 

জাল্লালশেখর রাজ সমাচার পেয়ে । 
অমল! বিমল! দুই কন্া। দিল লয়ে ॥ 

কর্পর বলেন দাদ! এ বড় কৌত্ক। 
যেখানে সেখানে মেয়ে পাও হে জৌতুক ॥ 

তিন রাণী লয়ে রাজা কৌতুকেতে যায়। 
সাক] শুকে। তের দোলুই আগুপাছু ধায় ॥ 

গুরুগতি উপনীত ময়ন। বাঁজার। 

কর্ণসেন তুরিতে পাইল সমাচার ॥ 
রাজগুর দেব দ্বিজ বন্দিল সকলে । 

ধর্মের বন্দিল যুগ-দরণ যুগলে ॥ 

রঞ্জাবতী আনন্দে আইল ধাণ্ডাধাই। 
ময়না! নগরে পড়ে আনন্দ বাধাই ॥ 

পুত্রবধূ বরিয়া লইল নিজপুরে। 
গণ্ডাহানা পাল] সাঙ্গ হোল এতদুরে ॥ 

এইখানে গপ্ডাহানা পালা হোল সায়। 

রামদাঁস গায় গীত গাআলে কালুরাঁয় ॥ 

ইতি গণ্ডাহ।ন! পাল! নামে অষ্টাদশ কাঁগু। 

উনবিংশ কাণ্ড । 
অনুমৃত৷ পাল লিখ্যতে। 

বার দিয়! বসেছে ভূপতি গৌড়েশ্বর। 
কৃষ্ণ কথা গুনে রাজা হইয়ে তৎপর ॥ 

যে কালেতে হরি টৈল কালিয় দমন। 

সেই কথা পাঠক মুখে শুনেন রাজন। 
বিষ জল খেয়ে মৈল যতেক রাখাল। 

যমুনার জলে ঝাঁপ দিলেন গোপাল ॥ 

নন্দ আদি বন্থদেব যশোদা রোহিণী। 
তন কলসী কণাখে রাধা! বিনোদিনী ॥ 

এই অধ্যায় শুনিলে নকল লোক কান্দে। 

অধ্যায় হৈল সাঙ্গ পাঠক পু'িবান্ষে ॥ 

ওঠ ।প 

পুঁথি বেন্ধে পাঠক-রাঁজ চলে গেল ঘর 

মনেতে ভকতি করে মাহুদে পাত্র ॥ 

ভাগিন।র বড়াই দেখিতে আর নারি 

বতদিনে মজাব ভাগিনার ঘর বাড়ী ॥ 

ভাগিনাবধু সকল ভাবন ভাল ধরে। 

কত দিনে এয়োতি ঘুচাব তার করে ॥ 

এইবার পাঠাইয়। দিব ঢেকুর নগরে | 
ঢেকুরের যুদ্ধে যেন লাউসেন মরে ॥ 

তবে যদি এই কম্ম করিবারে নারি। 

বৃথা মহীতলে মহথাপাত্র নাম ধরি॥ 
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পাত্র বলে মহারাজ। শুন মন দিয়) । 

লাউসেন ভাগিনা তুমি আন ডাকাইয়। ॥ 
সোম ঘোষ গোয়াল ছিল গৌড় নগরে। 
তাহাকে মণ্ডল করি পাঠালে ঢটেকুরে ॥ 

তার বেট] ইচ্ছাই ঘোঁষ মহাঁবলধর। 
স্টামরূপ। পূজ। করে গড়ের ভিতর ॥ 

শ্যামরূপ। পুৃজিয়।৷ ঘটেছে অহঙ্কার। 

দ্বিতীয় রাবণ হল গোয়াল! কুমার 

গতায়াত করিত দরবারে নিরবধি । 

পাঠাইয়া দিত রোজ ক্ষীরথণ্ড দধি ॥ 

পার হলে অজ্জয় ওপারে দিবে থানা । 

আজি কালি গৌউড়ে যোগাবে রাতি হান! ॥ 

অতঃপর ফুরাইল তোমার রাঁজত্বি। 

রাবণ সমান রাজা হল গোপ-পতি ॥ 

রাজ। বলে মহাপাত্র শুন মন দিয়া। 

লাউসেন ভাগিনা তব আন ভাকাইয়া ॥ 

এত শুনি মহাপাত্র চাঁরিপানে চাঁয়। 

মদীপাত্র কলম এক পাইল তথায় ॥ 

পত্রের বিধান অগ্রে লিখে যত্ব করে। 

লাউসেনে আসিতে লিখে ময়না! নগরে ॥ 

ত্বরায় আসিবে বাপু পত্র দরশনে । 

তোমায় যাইতে হবে ঢেকুরের রথে ॥ 

ইহার অন্যথ! ঘি কর বাপু তুমি। 
অনিষ্ট ঘটিবে তোমার কহিলাম আমি ॥ 

ইত্যাদি অনেক লিখে ত্রাসিত বচন। 

তারিখ দিয়া শিরনামা লিখিল তখন ॥ 

হেনকালে দরবারে দেখিল শিঙ্গাদধারে | 

পাত্র বলে ময়নাতে যাও রে তত্কালে ॥ 

আজ্ঞ! পেয়ে রাজদূত বান্ধিল পরআন]|। 

ধাবকের বেগে যায় দক্ষিণ ময়না ॥ 

মৌকামে মৌকামে নিশি করিয়া যাপন। 

বারবাকপুর ছেড়ে করিল গমন ॥ 

দিব নিশি চলে যায় ময়নার গণে। 

দেখাদেখি উত্তরিল গড় মান্দারণে ॥ 

অনাদি-মঙ্গল 

ডান দিকে নাড়গ্রাম দক্ষিণে বগরী। 
আমিনে সরাই দিয়ে এল মৌগলমারি । 

ময়না নগরে দূত দিল দরশন। 

অযোধ্যা নগর যেন ময়না ভুবন ॥ 

সত্যযুগে যেমন জ্রীরাম অবতার। 

সেইরূপ মনে করে লাউসেন কুঙার ॥ 

বার দিয়া বসিয়াছে লাউসেন রায়। 

হেনকালে দৃত গিয়া পৌছিল তথায় । 

তিন বার সম্মুখে করিল তসলিম্। 

পত্র দিয়া দূতের হবিষ হল দিল॥ 

পত্র পাঠ করে রাজার শুকাল বদন। 

কালু বলে মহাশয় কিসের লিখন ॥ 

লিখন পড়িয়া! কেন হৈল হেটমাথা। 

কেন রাজ। বদনে ঠহল মলিনতা ॥ 

সেন বলে ওরে কালু কহিতে ডরাই। 
ঢেকুরে বেধেছে অতি ছুরস্ত লড়াই ॥ 
বলবস্ত গোয়ালা সময়ে বন়্ বীর। 

ধর্ম্মেতে তৎপর বড় যেন যুধিষ্ঠির ॥ 

কালু বলে হোক রাজ মনকথা নাণ্ঞি। 

মনে মনে জপ ধশম্ম অনাগ্য গোসাঞ্ি॥ 

তার পাকে মহাশয় চিন্ত! কর তুমি? 

যাবামাত্র ইছায়ে জিনিয়া দিব আমি ॥ 

ভারতমগ্ডাল রাজা! কত কাল জী'ব। 

কালি যুদ্ধে মরি তবু নাম রেখে যাব ॥ 

যশ কীতগ্তিবিহীন জীবন অকারণ। 

যার যশ নাঞ্ তার জীবস্তে মরণ ॥ 

যশ লাগি ম্ধস্ব। স্থরথ কাট। গেল । 

যার মাথা গোবিন্দ প্রয়াগে থুয়ে ছিল॥ 

যশ লাগি জন্মেছিল রাজা ভগীরথ। 

যাহা হতে গঙ্গা আইল পৃথিবীর পথ ॥ 

কুস্তীর জ্যেষ্ঠ বেউ। কর্ণ যার নাম। 

কুন্ গুণে বিধাতা খুইল তার নাম ॥ 

অক্ষয় কবচ ছিল ইন্দ্র হরে, নিল। 

দাতাকর্ণ বলে তার নাম রয়ে গেল ॥ 
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এক নিবেদন রাজ। করি যোড় কর। 

যুদ্ধ ন| করিয়া কেবা আঁছয়ে অমর। 

সেন বলে বীর কালু বলিলে বিস্তর । 

সাজন করহ ঘোড়া! ওগ্ডির পাখর ॥ 

বিবিধ ভূষণে ঘোড়া করিয়ে সাঁজন। 

লাউসেনের কাছে গিয়া দিল দরশন ॥ 

কালুকে কহিল সেন করহ সাজন। 

তোমার ভরসা ভাই করি বিলক্ষণ ॥ 

আজ্ঞা পেয়ে বীর কালু বাদ্ধিল বোমর। 

সিঙগে পৃরে বীর কালু ডাকে ধড় ধড়॥ 

কালচিতে ধ(বড় বেরল বাধরায়। 

রাজ দরবারে ধার নাম লেখা যায় ॥ 

বলজম্ বিজয় চাপিল চাপাঁকলা। 

তাঁর কাছে বিনে ডোম বীর কালুব শীলা ॥ 

গজসিং ফতেজঙ্গ বীর কালুর খুড়া । 

বাটুলে ঘুচাতে পারে পর্বাতের চুড়। ॥ 

কালুর শ্বশুর সাজে পক্ষীর সাঁজনি। 

ময়না তে ফুকে বর্ধমান হইতে শুনি ॥ 

সাঁক। শুকে। দুই বীর সাজিল তার কাছে। 

লেজে ধরে মাত্ল তুলিয়া রাখে গাছে ॥ 

ঢাল খাড়া বিজরি হাতেতে নিশান কার। 

রাজার সম্মুখে গিয়৷ করিল জোহার ॥ 

তবে লাউসেন রাজা করিল গমন। 

জয়মুনি ভাণ্ডার ঘরে দিল দরশন ॥ 

মাথায় বান্ধিল পাগ করিয়] টাননি। 

দপ, দপ জলে তায় কত মহামণি। 

সোনারূপা যাহাতে ঝলকে মন্দ মন্দ। 

পরিয়া কাবাই খাস! বান্ধে কোমরবন্ধ ॥ 

আশী মণের ফল! বান্ধে তুলিয়া দক্ষিণে । 
বত্রিশ হাজার শর বেদ্ধে তুলে তৃণে। 
হেত্যার বাদ্ধিল রাজা হয়ে সাবধান। 

অমরার পতি যেন রাজ! মঘবান ॥ 

ঘর হতে বেরুতে কর্পুর সনে দেখা । 

শরতে বসন্ত যেন মদনের সখা ৷ 

কপ্পুর বলেন দাদ! শুন মন দিয়া । 

কোথা ষাবে পরিপাটী হেত্যার বান্ধিয়! ॥ 

কোথাকারে মহিম করিতে যাবে বল। 

এমন কেন হলে আজ দাদা তুমি খল॥ 

তোমার লাগি জননী মরিল সাত বার। 

নিত্য কোথ। যাও দাদা বান্ধিয়। হেত্যার ॥ 

সেন বলে কলাণ কুশলে থাক ভাই। 

রাজার লিখন আইল ঢেকুরে আমি যাই ॥ 

লাউমেন বিদায় হয় তব বর্তমানে 

এ সব ভারতী যেন মাতা নাঞ্চ শুনে ॥ 

কর্পুন বলেন দাদ! তু বড় অজ্ঞান। 

তবে বেন পড়েছিলে ভারত পুরাণ ॥ 

মায়ের সমান গুরু নাঞ্ঞি ত্রিভূবনে। 

ষোল তীর্থের ফল আছে পিতার চরণে ॥ 

মা বাপের চরণে বিদায় মেগে চল। 

তবে যে তোমারে ধম্ম হবে পক্ষবল ॥ 

এত শুনি সপেনরাজ1 করিল গমন 

ম1 বাপের নিকটে গিয়া দিল দরশন ॥ 

বাপের চরণে গিয়া করিল প্রণাম। 

দশরথ দেখে গেন দাড়ায় শ্ররাম ॥ 

প্রণাম করিয়া রাজা করে নিখেদন। 

আজ্ঞা কর যাই আমি ঢেকুর ভুবন ॥ 

কর্ণসেন বলে বাপু আমি নাই জানি। 

তোমারে বিদায় দিবে রঞ্াবতী রাণী ॥ 

এত শুনি ছুই ভাই মায়ের কাছে যায়। 

লব কুশ জানকী যেমন শোভা পায় ॥ 

সেন বলে জননী বিদায় দেহ যাই । 

মামার লিখন এলে! ঢেকুরে লড়াই ॥ 

এ কথ। শুনিল যদি লাউসেনের তুণ্ডে। 

আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়ে রঞ্জাবতীর মুণ্ডে ॥ 

রাজার চাকর হয়ে কি করিবে কাজ । 

তোমার বালাই লয়ে ধনে পড়,ক বাজ ॥ 

সেন বলে জননি গে। দেহন! বিদায় । 

এত বলি জননীর ধরে ছুটী পায়॥ 
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বত বলে বাপধন জান নাঞ্জ তুমি। 
ঢেকুরের পূর্ব কথা বলে দিব আমি ॥ 

যে যায় ঢেকুর দেশ ঘরে নাঞ্চি ফিরে | 

বধিয়ে ইছাই ঘোষ দেবী পূজা করে ॥ 

বার দশ সেজেছিল নব লক্ষ দল। 

পার হতে নারে তবু অজয়ের জল ॥ 

লোহাটা বজ্জর বীর দিল এক হানা । 

এক যুদ্ধে গেল তোমার ভাই ছয় জন1॥ 

পূর্ব কথ] সোউরিয়ে বিদ্রে যায় বুক। 

বহু তপত্যাতে দেখিলাম টাদ মুখ ॥ 

নাযাও ঢেকুর বাছ। এলাহ কোমর । 

ঘরে বসে দিব আমি ঢেকুরের কর ॥ 

সেন বলে তুমি তারে ন। করিহ শঙ্কা । 

রাম কেমন করে গেছে রাক্ষসের লঙ্কা ॥ 

রঞ্জাবতী বলে তেন শকতি কাহার । 

সিন্ধু বেদ্ধে রামচন্্র সেন! কল পার ॥ 

সেন বলে আমার সারথি সেই জন। 

কি করিবে দেবতা অন্ুর ফণিগণ ॥ 

তবে সুখ ছুঃখ মা গে! কপালের ফেরে। 

ভারতের যুদ্ধে কেন অভিমন্ত্য মরে ॥ 

কান্দিতে কান্দিতে রঞ্জ। দিলেন বিদায় । 

যথ1 আছে চারি রাণী তথাকারে যায়| 

কলিঙ্গা কানড়! আর অমলা বিমল । 

এই চারি রাণী যেন নবশশিকলা ॥ 

চিত্র সেন খেলা করে কলিঙ্গার কোলে । 

লক্ষ লক্ষ চুম্ব খান বদন কমলে ॥ 

এতেক শুনিদ্ধা কান্দে সেনের চারি রাণী। 

গোবিন্দ গমনে থেন কান্দেন গোপিনী ॥ 

আ'চণ্বিতে অক্র,র আইল কোথা হোতে। 
ভাতে ধর্য। হরিকে তুলিয়া নিল রথে ॥ 

গোকুলে গোপিনী কান্দে শূন্য হোল ধাম। 
গোপীকে অনাথ করে ছেড়ে যান শাম ॥ 

রাজ দেব গুরু দ্বিজ বন্দিল সকল। 

ধর্মের বন্দিল যুগ চরণ কমল। 

লাফ দিয়া লাউসেন ঘোড়ার পিট নিল। 

শিখীরে উড়ায়ে যেন কান্তিক চলিল॥ 

লাউসেন বিদায় হোল উঠিল ঘোষণা! । 

মাথায় হাত দিয়া কান্দে দক্ষিণ ময়না ॥ 

রঞ্জাবতী রাণী কান্দে শূন্য হোল ধাম। 
কৌশল্য। কাঁন্দেন যেন বনচারী রাম ॥ 
মুণ্ডমাল1 আমিনে করিল পাছুয়ান। 

রাজহাট পার হোয়ে গেল বর্ধমান ॥ 

ভৈরবী গঙ্গার জল নায়ে হোয়ে পার। 

উপস্থিত হইল সেন রাজ দরবার ॥ 

রাজার সাক্ষাতে গিয়া করিল জোহার। 

মাম। বলে মানুদেকে বন্দে দশবার ॥ 

বার ভূঞ্জে সম্ভাষণ করে একে একে । 

লাউসেন বসিলেন রাজার সম্মুখে ॥ 

হেনকালে পাত্তর বলে শুন সর্বজন। 

লাউসেন ভাগিনা আমার দ্বিতীয় নারায়ণ 

লোক মুখে শুনিলে হয় প্রকাশিত গুণ। 

রণেতে বিজয়ী ভাগিন। দ্বিতীয় অর্জুন ॥ 
এত বলি মাহুদে লাউসেনে দিল পান! 

ঢেকুরে ইছাই ঘোষে বেড়ি দিয়ে আন ॥ 

সেন বলে যদি যাব অজয়ের পার। 

মাম। গো! হও তুমি দলের সর্দার ॥ 

দলের সর্দার হয়ে মামা চল তুমি। 

নফর চাকর মত সঙ্গে যাব আমি ॥ 

এত শুনে মাহুদিয়ে কোপে কম্পমান। 

লাউসেনের তরে পান্র জুড়িল বাখান ॥ 

চাকর কুকুর তুল্য এক ভেদ নাঞ্ক। 

দরবারে দেখিলে রাজ! চাঁকরের বড়াই ॥ 

হ্যাদেরে কোটালে এরে ধাক্কা মেরে লে। 

লাউসেনে এখনি লয়ে বেড়ি তুলে দে॥ 

হেটমাথা হোয়ে-রইল ময়নার তপোধন । 

রোষঘুক্ত হোয়ে উঠে যমের নন্দন ॥ 

রক্ত বর্ণ করে চক্ষু চায় চারিপানে। 

ঢেকুরের মোহিম জানাব এইখানে ॥ 
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রাজা পান্্র দুবেট। বিদ্ধিব একশরে। 

লাউসেনকে করিব রাজ! খাটের উপরে ॥ 

রাঁজাকে বিন্ধিতে শর ঘন দেয় তালি । 

রঘুনাথের শরে যেন অচেতন বালি ॥ 

লাফ দিয়া বীর কালু ধন্ছুকে যুড়ে শর। 

দীতে কুটা করে তখন মাহুদে পান্তর ॥ 

ন] মার না মার কালু পেলাম পরিচয় । 

বচন অমোঘ কোথা চিরকাল বয় ॥ 

দরবার ভিতর বড় প্রমাদ ঠেকিল। 

শরধন্ু লাউসেন আপনি কেড়ে নিল ॥ 

স্বধর্ম্ে থাকিলে সকল ঠাঞ্জি জয়। 

মহামুনি পুরাঁণে এসব কথা কয় ॥ 

এত বল্যা চাপে রাজা বাজীর উপর । 

বামদ্দিকে মণিপুর ভালুকি নগর ॥ 

শলাডাঙ। মসাপুর পশ্চাৎ করিয়া । 

বিজয় কমলা হাঁতী গেল ছাড়াইযা ॥ 

উপনীত হইল গিয়া অজয়ার ধারে। 

হেনকালে বীর কালু কহে যোড়করে ॥ 

এই দেখ মৃহাঁশয় অজয়ার কুল। 

আকাশে ঠেকেছে শ্যামা বূপার দেউল ॥ 

জোয়ার ভাটি হয়েছে অজয় নদী তড়। 

এই দণ্ডে চল যাই অজয়ার গড় ॥ 

এত বল্য! ঘোড়াকে চাবুক ছুইতিন। 

দাবানল সমক্ষে দেখে যেমন হরিণ | 

পার হয়ে যেতে ঘোড়া ঠেকে গেল পা। 

আচম্বিতে অজয়ার বিপরীত রা ॥ 

দর দর শবদে জল বাড়ে চারি পানে। 

কালু বলে মহাশয় ঘোড়া গেল বানে ॥ 

ফির ফির ফিরহে ম্য়নার যুবরায়। 

অনাগ্ত মঙ্গল কবি রামদান গায়॥ 

ফিরে এসে মহারাজ। করিল মোকাম । 

সিন্ধু বাদ্ধিবার তরে যেমন শ্রীরাম ॥ 

দর দর শব্দ জলের ঢেউ বাড়ে । 

জলের শবদে গিরি শূঙ্গ খসে পড়ে ॥ 

আশ্বিনে সমাচার নাঁঞ্ি বরিষাবাদল। 

মাঘ মাসে নদী বাড়ে বিধাতার বল ॥- 

বাড়িল অজয় গুরু না দেখি উপায়। 

ঘন ঘন লাউসেন কাঁলুর পানে চায়॥ 

তখন ডাকিয়া বলে কালুসিংহ বীর । 

রাজরিপু হল এই অজয় নীর ॥ 

তিন দিন মোকাম করহ যুবরায় | 

তিন দিনে শুনেছি জোয়,র টুটে যায় । 

যৌবন বসন ধন এইরূপ জানি। 

মোকাম করিয়া তবে বৈস নরমণি ॥ 

এপারে রাজার ধাম দেখিব নয়নে। 

লাউসেন বলে ভাই যেও সাব্ধানে ॥ 

এত শুনি বীর কালু করিল গমন । 

সংহতি ধাইল তার ডোম তের জন॥ 

কালচিতে হানে গুআ শাল পিয়াশাল | 

কাটিল অনেক বৃক্ষ পলাশ কাটাল॥ 
বড় বড় গাছ কেটে জলেতে ভাসায়। 

হুড় বেটা গোয়াল! যেন সমাচার পায় ॥ 

এত বলি জলেতে ভাঁমায়ে দেয় “ছি । 

হেন কালে ঢেউ দেয় বড় বড় মাছ ॥ 

মাছ দেখে বীয় কালু ধরিতে নারে মন | 

আরবার রাজার সম্মুখে দরশন ॥ 

সর্বকাল প্রবাস কাটিয়! গেল দিন | 

আঁজ্ঞ। কর গোটা চার ধরা! খাই মীন ॥ 

এত শুনি সেন রাঁজা কালুকে দিল পান। 

মাছ ধর দহেতে হইয়া সাবধান ॥ 

ব্লবস্ত গোয়াল৷ সমরে বড় ধীর । 

এত শুনি গমন করিল কালু বীর ॥ 

তালগাছ কেটে কৈল বড়শীর ছিপ। 

কমলের ফল রাখে জালিয়| প্রদীপ ॥ 

বড়শী রাখিল কালু ধশ্মের ধেয়ানে। 
বড়শীর চার নাঞ্রিঃ ভাবিছে মনে মনে ॥ 
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কালু বলে সাকাশুকো৷ এই পান লে। 

বড়শীর চার নাঞ্ি ভৎকাল আনি দে। 

বাপের বচন বীর নিল যোড়করে। 

তের মোষ নিপাত করিল এক শরে ॥ 

একট] টানিয়ে এনে বাপের কাছে দেই। 

পোড়ায়ে তাহার মাংস চার করে লেই ॥ 

বড়শী ডূবিয়া গেল ভানিল ফাতনা। 

বড় বড় মাছ ধরে বীরের বাসনা ॥ 

রুই ধরে বোয়াল ধরে চিতোল বিস্তর । 
দর্পেতে ঢেকুর মাটী করে থর থর ॥ 

শ্যাঁমারূপ। দেবী ছিল দেউলে বসিয়!। 

আচম্থিতে মায়ের ঘট পড়িল খলিয়া ॥ 

ইছাই ইছাই বলে দিল তিন ডাক । 
বার হোয়ে আয় গোয়াল পড়িল বিপাক ॥ 

লোহাটা বজ্জরে ডেকে দেয় পান ফুল। 

ত্রমিয়ে আম্মক সেই অজয়ের কূল ॥ 

ঘরদল হয় তে তারে সঙ্গে করে লবে। 

পরদল হয় তো সেইখানে বলি দিবে ॥ 

এত গুনে যায় বীর লোহাট। বজ্জর। 

বিয়াল্লিশ চগ্ডাল সঙ্গে নৌকার উপর ॥ 

ডিগ ডিগ শবদে বাজিছে জয়ঢোল। 

দুই জনে দুই জনে হৈল গণ্ডগোল ॥ 

ডাক ছেড়ে বলে বীর লোহাট। বজ্জর। 

কোন বেটা মাছ ধরে দহের উপর ॥ 

দেবতা অন্থর জল ছু ইতে না পারে। 

কোন বেট] মাছ ধরে দহের উপরে ॥ 

কালু বলে তোর ভাগ্যে মাছ ধরে থাই । 

কাঁল হান। দিব তোর যেখানে ইছাই ॥ 

লোহাট। বলিছে কালু তোকে আমি জানি। 

তোর মাগের শাম বটে লক্ষ্মিয়ে ডূমনি ॥ 

তের ছুটে! ঘর ছিল তারা দীঘীর পাড়ে। 
ঘরে ভাত নাঞ্জি তোর শিকেয় হাড়ি নড়ে॥ 

গুলতাই বাটুল হাতে পরিধান টেন । 

কাননে শুকর রেখে বাস বীরপন! ॥ 
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বনেতে শুকর রেখে £মল যার বাপ। 

তার বেটা বীর কালু দেখহ বীরদাপ॥ 

কালু বলে চগ্ডাল জানি রে হাতনাড়া। 

ক্ষেতে মাঠে দেখেছি সামা ধান ঝাড়া ॥ 

তোর মা কেশুর নিয়ে ছুটে যেত হাটে । 

তোর বাপ ইন্দুর ধান কুড়িয়ে মৈল মাঠে ॥ 
তোর বাপ যখন ছিল গৌউড় দরবারে । 
ডাকাতি সিন্ধেল কাটিত ঘরে ঘরে ॥ 

আমি তোর বিস্তর জানি রে আদিমূল। 

তোর পিতামহ মল পরিয়ে ত্রিশূল ॥ 

এক বোলে ছুবোলে ছু জনে গালাগালি । 

আকাশে ফুলিঙ্গ দেয় ছুই বীর ঢালী ॥ 

দুজনে হানিছে চোট দুজন উপর। 

কেহ কারে জিনিতে নারে ছুব্টো সোসর ॥ 

দুই জন ধরে এসে ছুই প্রহরণ। 

খাড়ী ঢাল রেখে দেয় ধরে শরাঁসন ॥ 

শরাসন হাতে লোহা বলে ডাক দিয়া । 

এইবার যমের ঘর দিব পাঠাইয়া॥ 

কালু বলে এ এর বুক পেতে নিব। 

ধন্দের দোহাই ঘি এক পা পিছুব ॥ 

তোর শর দেখে যদি পিছু সরে পা। 

লক্ষী নয় ডুমনি সে হয় আমার মা॥ 

এত বলি বীর কালু পেতে দিল বুক। 

সন্ধান পুরিয়ে লোহা টানিল ধনুক ॥ 

আগুনের পারা ঝরে গগনের পথে । 

লাফ দ্রিয়া বীর কালু ধরিল বাম হাতে । 

জানিলাম জানিলাম লোহ! তোর কত বল। 

এই দেখ তোর শর গেল পায়ের তল ॥ 
এত বলি বাঁর কালু চারিকে চায়। 

পাখী মারা গুলতাই এক আছিল মাচায়। 

ধন্গুকে জুড়িয়। দিল বজ্জর বাটুল। 

কেবল খসিল যেন আগুনের ফুল ॥ 

বাটুল ছাড়িক্।। কালু ডেকে বলে মার । 

একই বাটুলে তার ভিঙ্গ! হোল ফার ॥ 
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জল খেয়ে মরে গেল বিয়ালিশ চগ্াল। 

অজয়ার জলে ভাসে তাদের খাড়। ঢাল ॥ 

লাফ দিয়! কূলে উঠে লোহাট] বজ্জর । 

পাছু হতে বীর কালু ডাকে ধর ধর ॥ 

মার মার বলে কালু দিলেক দাবড়। 

গ্রাণভয়ে লোহাট1 দশনে ধরে খড় ॥ 

প্রাণ রক্ষা কর শুন ভোমের তনয়। 

ইছাই ঘোষে বেন্ধে এনে দ্রিব মহাশয় ॥ 

কালু বলে দূর শালা নিমকহারাম। 
এত দিনে তোমাকে ভবানী ঠহল বাম ॥ 

এত বলি টার্গি লয়ে ওসারিল চোট। 

পড়িল লোহার মাথা ভূমে যায় লোট। 
লোহাটার মাথ! লয়ে বীরের পয়ান। 

অক্ষয়কুমার যেন বধে হনুমান ॥ 

রাজার সাক্ষাতে গিয়া! মাথা! করে হেট । 

এই তো লোহাটার মাথা এই লও ভেট ॥ 

ভাই বলে লাউসেন কাঁলুকে লইল কোলে। 

মহিম করেছে ফতে মোরে নাঁঞ্ি বলে? | 

কালু বলে মোর কথা শুন মন দিয়] । 

এই মাথা গৌড় দেশে দেহ পাঠাইয়া ॥ 

বাজার সহায় আছে সভাম্দনণ। 

সাবাস পাইবে রাজ। যেখানে রাজন্ ॥ 

নাম গুণ জাহির হইবে দিগন্তর। 

এ মাথা পাঠাইয়! দেহ গৌড় সহর ॥ 

মহাপাত্র মহাশয় করিবে ঘোষণ]। 

যাবামাত্র লাউনেন ঢেকুরে দিল হানা ॥ 

নবুদ্ধি রাজাকে আসি কুবুদ্ধি ঘটিল। 

শিঙ্গাদারের হাতে মুড পাঠায় দিল। 

দলেবলে বসে আছে রাজদরবারে । 

হেনকালে মুণ্ড লয়ে গেল শিঙ্গাদারে ॥ 
অনাস্ভ পদারবিন্দ ভরস কেবল। 

রামদাম গায় গীত অনাছ্য মল ॥ 

রাজার সাক্ষাতে গিয়া মাথা করে হেট। 
এই বেটা লোহাট! ইহারে লও ভেট.॥ 

ও 

লোহাটার মাথা দেখে যত সভাজন। 

লাউসেনে ধন্ত। ধন্ করে সর্বজন ॥ 

রাজা বলে এর হাতে হেরেছি দশ বার। 

এই মাথা কেমনে পাইল দরবার ॥ 

কেহ বলে কেমনে লোহাট। হৈল জয়। 

রাজা বলে লাউসেন কেবল ধনঞ্জন ॥ 

সেনের গৌরব যদি বাড়িল বিস্তর । 

রাজাকে গঞ্জিয়া বলে মাহুদে পাত্র ॥ 

লাউসেনে ধন্য ধন্ত কর কি কারণ। 

শেষকাল হৈলে রাজা সয় কোন জন ॥ 

অনেক দিনের বুড়া হয়েছিল জর] | 

তেঞ্ি তো লোহাট। বীরের প্রাণ ঠৈল হারা ॥ 

বুড়া হলে বল বুদ্ধি যায় রনাতল। 

সময়ে পীযূষ হয় সাপের গরল ॥ 
এই মাথ! পু'তে রাখি লয়ে মাঝ পথে । 

লোকজন লাঁখি মারে আসিতে যাইতে ॥ 

গৌড় ঈশান কোণে পুতে রাখিতে চাই । 
এ বেটার মাথায় রাখিব দেশের বলাই ॥ 

এত বলি মুণ্ড লয়ে করিল গমন । 

মনে মনে মহাপাত্র চিন্তিল তখন ॥ 

পাত্র বলে এখন উপায় করি কি। 
এই মুণ্ড ময়নাকে পাঠাইয়া দি ॥ 
এই মুণ্ড পাঠাইব ময়ন| নগরে | 

চারি বেটি বউ যেন অগ্নি খেয়ে মরে ॥ 

তবে যদি এই কন্ম করিবারে নারি। 

মহাপাত্র আমার নাম বৃথা ধরি ॥ 

এত বলি মুণ্ড লয়ে করিল গমন । 

কম্মকারের ঘরে গিয়া! দিল দরশন ॥ 

পাত্র বলে কামিল্যা তুমি মোর ভাই। 

সময় পড়েছে তেঞ্ি তোমার মুখ চাই ॥ 

যেই মৃত্তি দেখেছিলে রঞ্জার নন্বন। 

সেই মুণ্তি করে মুণ্ড করহ রচন॥ 

সেইভাবে মুদ্তি তুমি করহ রচন1। 

এক শত টাক! দিব মুখের দক্ষিণ। ॥ 
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এত শুনি কামিল্য। পাতিল ধর্মশাল। 

বার গাছি নারিকেল তের গাছি তাল ॥ 

জো রাং দিই তায় হরিতাল হিঙ্গুল। 

কাঞ্চন পাবক রুচি সরিষার ফুল ॥ 

ললাট ফলকে তার গুঞ্জরে ভ্রমর । 

রাজদওড টাকা দিই কপাল উপর ॥ 

জৌরঙ্গ দিই তায় জাম্বীরের বস। 

এক্ষণি কাটিল যেন রক্ত টস্ টস্। 

সিদ্দুরে মাজিয়। মাথা কনকে রচিত। 

দেখিয়! বিচিত্র হয় মায়ের বৈচিত্র্য ॥ 

পামরি বসনে মুড রাখিল যতনে। 

মুণ্ড লয়ে চলিল পাত্রের দরশনে | 

মুণ্ড লয়ে কশ্মকার পাত্রের হাতে দিল । 

পাষগদলনকর এই মুড হইল। 

এত বলি মুণ্ড লয়ে দিল কর্মকার 

মায়া করে কান্দে পান্ত্ চক্ষে বহে ধার ॥ 

অাউকুড়ি হল আমার বোইন রঞ্জারাণী। 

মায়া করে কান্দে পাত্র চক্ষে পড়ে পানি ॥ 

এমন বন্ধু নাঞ্জি আমার বসি তার কাছে। 

গরিণাম জানিনা কপালে কিবা আছে ॥ 

হেনকালে সম্মুথে দেখিল শিঙ্গাদার। 

পাল্র বলে যাও তুমি ময়ন! বাজার ॥ 

এই মুণ্ড লয়ে যাও ময়না নগরে । 

মুণ্ড ফেলাইয়া দিও কপূর বরাবরে । 

লাবধানে কথা কবে কর্পুরের তরে। 
বিধব! রমণী যেন নাহি রাখে ঘরে ॥ 

কুলেতে কলঙ্ক হবে বিধবা রমণী। 

বর্তমানে সুর্পণথ| রাবণের ভগিনী ॥ 

ভালমন্দ শিঙ্গদার কিছু না জানিল। 

মায়া মুণ্ড হাতে করে অমনি ধাইল ॥ 

ভৈরবী গঙ্গার জল নায়ে পার হোয়ে । 

উপনীত হৈল দূত ময়নায় গিয়ে ॥ 

বার দিয়ে বসেছিল কপূর পাতর। 

মুণ্ড লয়ে গেল দূত দরবার ভিতর | 

ডেকে বলে দরবারে তোমরা আছ কে। 

লাউসেন ঢেকুরে মৈল এইমুগ্ড লে ॥ 

এত বলি কর্পুরের হাতে মুণ্ড দিল। 

কান্দিয়। কপূর রাজা বিকল' হইল ॥ 

সারথি বিহনে যেন নাঞ্চি চলে রথ । 

রাম না দেখিয়া যেন আকুল ভরত ॥ 

ঢেকুর যাইতে আমার সাধ ছিল মনে। 
কেমনে ভাই মৈল দেখিতাঁম নয়নে ॥ 

মুড লয়ে কপূর রাঁজ1৷ করিল গমন। 

মায়ের কাছেতে গিয়া দিল দরশন ॥ 

কিকরকি করমা নিশ্চিন্তে বসিয়া। 

দাদা লাউসেন মেল দেখনা আসিয়] ॥ 

এত বলি মায়ের হাতে তুলে দিল মাথা। 

রহী। বলে বাঁপধন ছেড়ে গেলে কোথা ॥ 

রামদাস বলে রক্ষ রক্ষ নারায়ণ। 

আকুল হইয়া রঞ্জা করিল গমন ॥ 

কান্দে রঞ্তাবতী ধর্য| বঙ্গমতী 

কপালে হাঁনিছে খা । 

মায়ের জীবন 

ডাকে খোল। ডাই মা। 

তোমার কারণ মুন| ভূবন 

দিবসে আধার হইল। 

এস বাপধন 

অন্ধজনের নড়ী কূুপণের কড়ি 

কেব। হরে নিয়ে গেল ॥ 

তোমার লাগিয়! টাম্পাইতে গিয়া 

মরেছিলাম সাত রাঁতি। 

বিধি সঙ্গে বাদ হইল প্রমাঁদ 

বিদরে মায়ের ছাতি ॥ 

কলিঙগ। কানড়। অম্ল বিমলা 

অকালে হইল রাড়ি। 
মুঞ্চ অভাগিনী জনম দুথিনী 

বিধি কৈল আটকুড়ি। 
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এতেক বলিয়৷ ভূমেতে পড়িয়া 

বাছ। বাছ! বলে কান্দে। 

যেন গঙ্গাজল 

কেশপাশ নাঞ্ি বান্ধে ॥ 

মায়ের ক্রন্দন শুনিয়া তখন 

কপ্পুর তুলিয়া নিল। 
শুন গো জননি তুমি কান্দ কেনি 

যাঁর ভাগ্যে যেবা ছিল। 

শুন গে! জননি তুমি কান্দ কেনি 

সংসার মায়ার জাল। 

পুর কন্যাধন লয়ে কোন জন 

ঘর করে চিরকাল ॥ 

যত চরাচর সংসার 

অমর হয়েছে কারা । 

ধাতার স্থজন জন্মিলে মরণ 

মরিবে চন্দ্র সুর্য্য তারা ॥ 

অশ্বের কারণ শ্রীরাম লক্ষণ 

লবকুশের মুদ্ধে মেল। 

ছিল সীতা! দতী রামের সংহতি 

অনুমূত! হতে গেল ॥ 

আমার বচন 

এই মুগুথানি লেহ। 

এ চারি রাউতি বুঝে লব সতী 
কলিঙগার হাতে দেহ ॥ 

এতেক শুনিয়। মুণ্ডখানা লইয়া 
রঞ্জাবতী রাণী যায়। 

অনাগ্য চরণ 

রামদাস কবি গায়॥ 

নয়ন যুগল 

ভতর 

সর এুন্দন 

লইয়া শরণ 

মুণ্ড হাতে রঞ্জাবতী করিল গমন। 

যথ] আছে চারি বধূ করিল গমন ॥ 

কলিঙ্গ। কানড়া আর অমল বিমল] । 

এ চারি রাউতি যেন নব শশিকলা ॥ 

চিত্রসেন খেল। করে মেজের উপরে । 

চারি রাণী খেলা করে আনন্দ শরীরে ॥ 

রতু পালক্কে তার রত্ব বিছানা । 

দপ দপ মণিজ্বলে মরকত সোনা ॥ 

তার উপর পাশ! থেলে রাউতি চারি জন। 

বিরহ বাড়িছে মনে দোহার ঘটন ॥ 

চারিজন একরূপ একই সমান। 

শ্রীরাধিকাঁর বিরহ কলিঙ্গা করে গান ॥ 

শীবৃন্দাবনে কৃষ্ণ যবে হারালেন গোপিনী। 

সঙ্গ সঙ্গে খুঁজে বুলে রাধা ঠাকুরাণী ॥ 

বিরহ ঝাড়িছে মনে খেলিছেন পাশ! । 

রঞ্চা বলে কলিঙ্গ! হইছে এ দশা ॥ 

রঞ্জ| বলে কলিঙ্গে কপুরধলের ঝি। 

তোমাদের কান্ত মইল গীত গাও কি ॥ 

এত বলি রাজরাণী মুণ্ড ফেলে দিল। 

হরিবোল বলে তখন চারিজন উঠিল ॥ 

চিন্সেনকে কলিঙ্গা কোলে করে লেই। 

ধর বলে শাশুড়ীর কোলে তুলে দেই ॥ 

নাতিকে পালন কর হণ খোল। ডাই | 

প্রাণনাথ মৈল মোরা আগুন গিয়। খাই ॥ 

এত বলে স্বর্ণ মিশাল যেন রাঙ্ছে | 

সন করে? চারিজন আমাল ভাঙ্গে ॥ 

হরিগুণ তাণ্ডব করিবে চারিজন। 

রাজার বিষাদ গান ভুবনমোহন | 

সহরে সহরে লোক করে কানাকানি। 

কেহ বলে রাজার ঘরে কি সমাচার শুনি ॥ 

কেহ বলে লাউসেন ঢেকুরে বুঝি ঘমল। 

চারি রাণী অগ্নি খায় মুণ্ড বুঝি আইল। 

মভাকার বধু আসে সই সাঙ্গাৎনি | 

কেহ গুযা পান আনে কেহব! চিরুণী | 

পাঁন গুয়া আনিয়। সতীর মুখে দেই। 
দুটি হাঁত যুড়ি কেহ আশীর্বাদ লেই ॥ 

আশীর্বাদ করিছে সতী সভাপানে চেয়ে। 
স্ুথে থাক বধু সব যাই বিদায় হয়ে॥। 
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চৌদলে চাপিল রাউতি চারিজন। 

বাহির বাজারে গেল বিধাতার ঘটন ॥ 

বাহির বাজারে হল বিধাতার খেলা । 

খই কড়ি ফেলে যায় অমল1 বিমল] ॥ 

কালিনী গঙ্গার ঘাটে বাজি বেণার বন। 

সেইখানে চৌদল নামাল সর্বজন ॥ 

নাচিতে খেলিতে সভে চৌদিকেতে চায়। 
ছোট দেওর কর্প,রকে দেখিল তথায় ॥ 

হাতে ধরে আশীর্বাদ করিল বিস্তর । 

চিরজীবী হয়ে থাক সাধের দেওর ॥ 

শুধিতে নাবিনু দ্রেওর তোমার যত গুণ। 

আম! সভার দোষ নাঞ্জি প্রভূ নিদারুণ ॥ 

কুণ্ড কেটে দেহ মোরা অগ্নি পিএ খাই। 

মুখ চেয়ে রয়েছে তোমার ঝড় ভাই॥ 
এত বলি চাঁরিজন লাগিল নাচিত্ে। 

কেন বালা কর্প র কোদালি নিল হাতে । 
নির্মাণ করিল চিতা নানা আয়োজন 

মাণিক রতনে কুণ্ড করিল সাজন ॥ 

চন্দনের গোড়ে দিল চন্দনের কাঠ। 

ধূপ ধুন। কুরাদি আর জিনিষ পাট ॥ 
টাপাকলার সৌরভ উপরে ঢালে ঘি। 

অগ্নি খেতে আসে তবে চারি রাজার ঝি॥ 

রাজোচিত অলঙ্কার অঙ্গে যত ছিল। 

দরিদ্র ভিক্ষুকে সব বিলাইয়৷ দিল ॥ 

রাঙ্গ! সাড়ী শঙ্খ পরিল পাটস্তি! 

নান দান করে তবে এ চারি রাউতি ॥ 

আলোচাল কাচাতুগ্ধ জবাফুন করে। 

যোড় হাতে বলিবে স্ধ্যের বরাবরে ॥ 

ও স্ধ্য শুনহে ও দিবাকর । 

শেষকালে আমর! মাগিয়া যাই বর ॥ 

কায়মনোবাক্যে যদি মোর। হব সতী । 

অবশ্ঠ পাইব দেখা প্রভুর সংহতি ॥ 

রঙ্গ রসে আপনার কুলে জ্বলে বাতি। 

অগ্রিপিগ্ড দেয় তবে চারি রাউতি॥ 

সাতবার প্রদক্ষিণ শাস্ত্রের বিহিত। 

তিনবার কুণ্ড ফিরে দীড়াল তুরিত ॥ 

অগ্নি থেতে চলিল যদি রাউতি চারিজন ॥ 

উল টল টলিল তবে ধর্মের আসন ॥ 

ধেয়েছে ধরণীনাথ পথ নাঞ্ি দেখি। 

বালীকি ধেয়েছে যেন রাখিতে জানকী ॥ 

রহ রহ বলে' প্রভূ ধেয়ে আইল গণে। 

ত। দেখিয়া দাড়াল রাউতি চারিজনে॥ 

দ্বিজ দেখে চারি জন করিল নমস্কার। 

শেষকালে আইলে বাপু ধন নাই আর ॥ 

ঠাকুর বলেন মা গো ধনে কাধ্য নাই। 

বড় ভক্তি দেখা তোকে বর দিয়ে যাই॥ 

কলিঙ্গ! কানড়া তোরা হবি বেটার মা। 

ভিক্ষুক ব্রাঙ্ণে বলে ঘরে ফিরে যা 

এত শুনি কাঁনড়া কোপে কম্পমান। 

দ্বিজ বলে; গোবিন্দেরে জুড়িল বাখান ॥ 

সহজে ব্রাহ্মণ জাতি বড়ই চপল। 

পাঠ গড়ে, মুর্খ হৈল ব্রাহ্মণ সকল। 

অনুমৃত্া হৈতে মোরা করেছি মনন। 

পুত্রবতী আশীর্বাদ কর কি কারণ ॥ 

ঠাকুর বলেন ঝিয়ে শুনগো বচন। 

আমি জান মরে নাঞ্জ রগ্ার নন্দন ॥ 

একবার রূপ দেখ আমা পানে চেয়ে। 

ঘর হতে বাহিরালে লাজের মাথা খেয়ে ॥ 

অগ্রি সমান তোমাদের কপালে সিন্দুর। 

আমি জানি মরে নাঞ্ি তোমাদের ঠ।কুর | 

কাল দুফুর বেলা আছিলাম ঢেকুরে। 

সারাদিন বসে ছিলাম গুয়ালার দুয়ারে ॥ 

দেখিলাম গুয়ালা বেটা বড়ই কৃপণ। 

সারাদিনে কড়ি ভিক্ষা দিল একপণ ॥ 

কৌড়ি পেয়ে অমনি অজয়! হৈলাম পার। 
লাউসেন বসে আছে ধর্শ অবতার ॥ 

আমাকে দিলেন ভিক্ষা মাণিক অঙ্গুরি। 

হয় নয় চিনে দেখ রাজার শুন্দরি ॥ 
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অঙ্গুরি দিলেন হাতে সুর্যের উদয়। 

কলিঙ্গা বলেন বটে কানড়া বলে নয়। 

অনুমান করিল কানড়া স্থধামুখী। 

রামের বারভা যেন পাইল জাঁনকী ॥ 

কলিঙ্গ| বলেন দিদি যদি ফিরে যাবে। 

কুলেতে কলঙ্ক হবে কার বাড়ী পাবে। 

অশ্বমান করিছে রাউতি চারি জনে । 

ঠাকুর ডাকিয়া বলে বীর হন্ুুমানে ॥ 

ভাল বেটা হনুমান রক্ষ দেখ তুমি। 

চার বেট বেটী মরে রাখিতে নারি আমি ॥ 

এত শুনে হনুমান হইল শঙ্কর চিল। 

বাঘাঁসে মিলিল বীর সাক্ষাৎ অনিল। 

মীয়ামুণ্ড ছিল সেই কিঙ্গার কোলে । 

ছিনাইয়! সেই মুণ্ড ফেলিল অনলে ॥ 

অগ্নি পেয়ে জৌ গলে হিঙগ,ল হরিতাল। 

চেনা! গেল লোহার মাথা গুহক চগ্ডাল ॥ 

ঠাকুর বলেন ওগো! রাজাদের ঝি। 

চগ্ডালের মাথ| নিয়ে কর্তেছিলে কি॥ 

কালুব রণেতে ঠমল লোহাট! বজ্জর। 

সেই মাথা এসেছিল গোউড় সহর ॥ 

চগ্ডালের মাথা দেখায় অনাদ্য ঠাকুর 

এত ছুংখ দিল তোমায় মাতুল শ্বশ্তব। 

তবু চারি বাণীর প্রত্যয় নয় মনে । 

হরি বোলে চারি জনে পড়িল আগুনে ॥ 

ছটফট করে মরে রাউতি চারি জন। 

ব্স্ত হয়ে চারি পানে চান নারায়ণ । 

ভকত পুড়িয়৷ মরে ভকতবৎসল। 

জলক্পী গোবিন্দ আপনি হৈল জল ॥ 

কলিঙ্গ। কানড়। খায় নাকানি চোপানি । 

সেইখানে চতুভূ'জ হন চক্রপাণি | 

চারি জনের ঠাকুর ধরেন চারি হাত। 

চারি জনকে কোলেতে তুলেন জগন্নাথ ॥ 
ঠাকুর বলেন শুন রাজাদের মেয়ে। 

একবার রূপ দেখ আমাপানে চেয়ে॥ 

সজল জলধর নবঘন শ্যাম। 

চারি জনের সমক্ষে হৈল কৃষ্ণ বলরাম ॥ 

রূপ দেখে চারি জন লুটাঁয় ধরণী। 
অনাণের নাথ তৃমি দেব চক্রপাণি ॥ 

€হলাদে করিলা রক্ষা ছুষ্ট দৈত্য মারি। 

গোকুল রঙ্ষিলে বাব! গোবর্দন ধরি ॥ 

পাগুবে করিলে রক্ষা রাজার জৌ ঘরে। 

দ্রৌপদীর বক্রূপী হরি গদাঁধরে ॥ 

সুধন্থাকে রক্ষা কৈলে পড়ি তপ্ত ঠতলে। 

গজরাজে রক্ষা তুমি করিলে সলিলে ॥ 
ঠাকুর বলেন ঝিয়ে যাও তুমি ঘরে । 

লাউমেনের তরে যাই ঢেকুর ভিতরে ॥ 

এত বল্যা গোবিন্দ ছোঁলেন অন্তদ্ধান। 

চারি পাট রাণী কৈল ঘরকে পয়ান ॥ 

রাঙ্জোচিত অলঙ্ক।র পরে যেযে। ঘরে। 

আনন্দ দুন্টুভি বাজে ময়ন] নগরে ॥ 

রগ্তা বলে মোর সম পুণ্যবতী নাই। 

হারা মর! বাহুড়িয়া দিলেন গোসাঞ্ি ॥ 

চারি পাটরাণী রেল ময়ন| নগরে। 

অনুমুত] পালা সাঙ্গ হইল এত দূরে ॥ 

এইখানে অনুমুতা পালা হইল মায়। 
রাঁমদাম গায় গীত ধর্মের কৃপায় ॥ 

ইতি অনাদিমঙ্গল নাম ধর্ম পুরাণে অনুমৃত্ধা পালা নামে উনবিংশকাঁও সমাপ্ু। 
আগর তি $ 



বিংশ কাণ্ড। 
অথ ইছাইবধ পালা লিক্ষতে | 

চাঁরি পাঁটরাণী রইল ময়না নগর। 

মেন কালুকে লয়ে শুনহ উত্তর ॥ 

সেন বলে গুন ওরে কালু সিংহ ভাই। 

দূর কর মহিম বাড়ীকে চল ঘাই। 

বই হৈল পঞ্চ খতু বৎসর সন্ুখ । 

ঢেকুরের মহিম কতেক পাঁব দুখ ॥ 

কালু বলে হবু রাঁজা মনকথা নাই । 

মনে মনে জপ ধশ্ম অনাদ্য গোসাঞ্ি | 

আঙ্তির পাখর পিঠে পার হও তুমি। 

ঢাল খড়গ বুকে বেন্ধে পার হব আমি ॥ 

এত শুনে লাউমেন কালুকে দিল পান। 

গাছ কেটে ভেলা বান্ধে হয়ে সাবধান। 

পরিসর ভেলা কর বিশেশয় হাত। 

তাম্থঘর তুলে লও ঘোর দ্রবাজাই॥ 

রাজআজ্ঞ! পেয়ে কালু হাতে নিল পান। 

গাছ কেটে ভেলা বান্ধে হয়ে সাবধান ! 

ভেলা বান্ধে বীর কালু পবন সুন্দর | 

রাজ দ্রব্য তুলে সব ভেলার উপব॥ 

শরাঁসন লবজাল ভেলায় গমন। 

ভেলা! ধরে ভেমে যায় ভোম তের জন ॥ 

ভেলা! ধরে ভেসে যাদু ডোম তের জন্। 

উপলক্ষ ভেল। তায় ধরেন নারারণ ॥ 

ও পারেতে কালু গিয়া করিল মোকাম । 

এ পারেতি রহে রাজা ঘোড়াঁকে বুঝান ॥ 

নারিবি পারিবি ঘোড়া সত্য করে বল। 

পার হয়ে যাব আজি অজয়ার জল ॥ 

এত বলি চাবুক হানিল ডান পাশে। 

ছাঁড়িল মেদিনী ঘোড়া উঠিল আকাশে ॥ 

পাতালে অজয় ভাবে কি হবে উপায়। 

আমা শিন্না করে বেটা পার হয়ে যায় ॥ 

ঢেউ দিয়! দক্ষিণে কাটিয়া পাড়ি ধার। 

পাতালে করিব বন্দী লাউসেন কুমার ॥ 

তবে আমি সংসারে অজয় নাম ধরি। 

এত অহংকাঁর করে আরাধির] হবি ॥ 

তড়েতে প'ড়ল ঘোড়। জুড়িয়ে হাপাল। 

অমনি পড়িল জলে ভাঙ্গিয়! পাহাড় ॥ 

জামা জোড়া ডুবিল মাথার মুকুটমণি। 

ঘোড়ার পিঠ থায় রাজ] নাকানি চোপানি ॥ . 

ঘোড়ার পিঠে মেনরাঁজ! জলে ভেসে যায় । 

মৃহারাজ। লাউসেন বলে হায় হায়।॥ 

সেন বলে ওরে ঘেড়াকি কন্ম করিপি। 

অজ্য়ার কলে মোর নাম ডবাইলি | 

ঘে'ড়া বলে সেন রাজ! না ভাবি তুমি। 

তোমারে কিয়! পিঠে ভেসে যাল আমি ॥ 

তোমা পিঠে করে রাজা ছঘান ভানব জলে ॥ 

মোর মুত্যু ঠি রাজা এই ধরাতলে ॥ 

সেন বলে কহ ঘোড়া একি বিবরণ । 

তোমাকে অমর বর দিল কোন্ জন ॥ 

ঘোড়া কহে এই কথা তোমাকে কহিব। 

অন্য কেহ শুনেতে। এখনি মরে যাব ॥ 

শঙ্খিনী নগরে ছিল জয় ধন্বস্তরি | 

প্রকারে মারিল ভাঁরে জয় বিষহুরি ॥ 

বাপকির সঙ্গেতে আমার বাদ আছে । 

তুজঙ্গ দংশনে রাজা মরে যাই পাছে ॥ 

লাউসেন ঘোড়াতে এতেক কথা হয়। 

পাঁতালে বঙ্গিয়া তবে শুনিল অজয় ॥ 
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অঙ্জয় বলেন শুন বাসকি বচন। 

সেনের ঘোড়াকে তুমি করহ নিধন ॥ 

এত শুনি জলেতে ভামিল অহিরাজ। 

দেহ দ্রেখে মন্দার স্থমের পায় লাজ ॥ 

বিষদস্তে দংশিল ঘোড়ার মধ্যস্থানে। 

অমনি পড়িল ঘোড়৷ ভূজঙগ দংশনে ॥ 

বিষেতে জলিল তন্চ সহমত অরুণ। 

আগীর পাখর মৈল দেব নিদারুণ ॥ 

কাণ! মীন আসিয়া ঘোড়ার লেজ কাটে। 

ডুব দিয়! কাকড়া বসিল গিয়া ঘাটে ॥ 

চারি পাখা শিকলে কাটিল সরুজাত। 

দেবা দিল যাঁর শিরে লোহার করাত ॥ 

হাঙ্গর কুস্তীর ঘোড়? করিল আহার। 

বাহন বিহনে কান্দে লাউসেন কুমার ॥ 

হেনকালে অজয়া দেবী লাউসেনে ধরে। 

লাউসেনে বন্দী করে পাতাল ভিতরে ॥ 

পাতালে ঠৈল বন্দী ময়নার তপোধন। 

হেনকালে বৈকুঠে জানিল নারায়ণ ॥ 
ঠাকুর বলেন গুন বীর হুহ্ছমান। 

পাতাল ভিতরে সেন হারায় পরাণ ॥ 

মজয়া করেছে বন্দী লাউমেন বীরে। 

ঝাট যাহ হঙুমান উদ্ধারিতে তারে ॥ 

হঞ্গমান বলে যবে তব আজ্ঞা পাই। 

এই দণ্ডে অজয়া গণ্য করে থাই ॥ 

ঠাকুর বলেন বাপু তোমাকে আমি জানি। 

অগন্ত্য মুনির পারা তোমাকে বাখানি ॥ 

পাইয়া গ্রভৃর আজ্ঞ! পবননন্দন। 

অজয়ার নিকটে দিলেন দরশন ॥ 

নঞ্ধম পাতালে বয় অজয়ার বাণ। 

গণ্ডষ করিতে যায় বাঁর হনুমান ॥ 

কোপে কম্পন্ান বীর জলন্ত অনল। 

লাফ দিয়া পড়িল জলে হৈল উরূতল ॥ 

কোপে কম্পমান বীর চায় চারি পানে । 

সাত তাল জলকে পুরিল ডান কানে। 

বাম ক'নে পৃরে বীর ছুই ভাল বালি। 

উপরে কশুনি করে মৃত্তিকাঁর তালি ॥ 

বিশেষ বৈশাখ মাস রবির বড় খর! । 

অজয়। বলেন প্রাণ হারালাম পার! ॥ 

গুণের সাগর তুমি পবনকুমার । 

হনুমান বলে কোথা লাউমেন আমার ॥ 

এত শুনি অজয় নদী লাউসেনে দিল। 

এস বলে লাউসেনে কোলে করে নিল ॥ 

ধন্দর'জ আপনি তোমাকে পরিতোষ । 

আমীর আঁশীর্ববাদে তুমি জিনিবে ইছাই ঘোষ ॥ 
লাইসেন বলে গুরু নিবেদন করি। 

বাহন বহনে প্রত চলে যেতে নারি ॥ 

হন্ধমান বলে বাপু কর অবধান। 

আগর পাথর কোথা সেনের বাইন ॥ 

অজয় বলেন তুমি সেনের ঘোড়া লেও। 

জলজন্ত মরে গেল জল ছেড়ে দেও ॥ 

এত শুনি হনুমান হাসে খল খল। 

দুই তাল বালি ঢালে সাত তাল জল ॥ 

প্রাণ পেয়ে জীবজন্ত উঠিয়া বসিল। 
খেয়ে ছিল ঘোড়ার মাংস উগারিয়া দিল। 

তিল তিল করা] মাংম লইল হন্ুমান। 

জয়ধর্ম বলি বীর ঘোড়াঁকে জেয়ান ॥ 

প্রাণ পেয়ে ঘোড়া তখন ছাড়িল হেধণি। 

চল রাজ] লাউসেন ঢেকুর অবশী ॥ 

চার দণ্ড অজয় আপনি হোল তড়। 

ঘোড়ার পিঠে গেল রাজা ঢেকুরের গঞ্জ | 

তের ডোম বার কালু ওপারে বসিয়া। 

কত কথা মনে ভাবে বিলম্ব দেখিয়া! ॥ 

এক্ষণি টুটিল জল এক্ষণি বাড়িল। 

এতক্ষণ হইল কেন রাজা না আইল। 

মধ্য দহে বীর কালু ঝাপ দিতে যায়। 

সাকাশুকো ছুই বীরে ধরিয়া রহায়॥ 

হেন কালে সেন আসে বিজরীর লতা । 

কালু বলে মহাশয় গিয়াছিলে কোথা ॥ 
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ঢেকু,রর দক্ষিণেতে সেনের মোকাম । 

লঙ্কার নিয়ড়ে যেন টসে রঘুরাম ॥ 

গিড় গিড় শবদে কাড়ায় পড়ে কাটি। 
কুড়ি হাত কেঁপে উঠে অজয়ার মাটি ॥ 

জোড়া শিঙ্গে ছাড়ে কালু শব্ধ যায়দুর। 

চমক পড়িল রাজ্যে অজয় ঢেকুর॥ 

অজয়ার গড়ে হৈল সত্বর সকলি। 

ইছাই ঘোষ গোয়ালায় পুজে ভদ্রকালী। 
গোয়াল জুড়ে ইছাই ঘোষ অজা মেষ আনিল। 
দেবীর দেউলে ইছাই দরশন দিল। 

ঢোল শিঙ্গ৷ কাঁড়া বাজে একাকার ময়। 

নান! শব্দে বাছ্য বাজে দেবীর আলয়॥ 

বীণা বেণী মাদল মন্দিরা করতাল। 

ভরঙ্গ ভৈরব জর বাজে বাজে পরসাল। 

বায়ে বাজে আপনি দক্ষিণে বাজে শঙ্খ । 

মকর! সহিত মঘন বাজে দস্ত।॥ 

কুলীন পণ্ডিতগণ পড়ে সপ্তুশতী। 

সম্মুখে পড়িছে ছিজ পৃজার পদ্ধতি ॥ 

আশী গণ্ড| মহিষ করিছে বলিদান। 

ফধিরের ধারা বহে নদীর সমান ॥ 

মানুষের কাট! মুণ্ড লাক দিয়া পড়ে। 

দল দল জমায়তি গম্ভীরা ভিতরে ॥ 

শতদল বিল্বদল দেখিতে অপার । 

ধুপধুনা পরিপাটী ঘোর অন্ধকার । 

মজল সরল মণি চামরের বাও। 

ভগবতী ছুর্গতি নাশিনী উর মাও ॥ 

মন্ত্রের অধীন বলে সকল দেবতা । 

স্মরণ করিতে চণ্খী হৈল বরদাতা ॥ 

বর মাণ বর মাগ বলিছেন বাসলী। 

তবে কহে ইছাই ঘোষ হোয়ে কৃতাঞ্জলি ॥ 

জয় জয় ষশোদাননিনী যোগেশ্ববি। 

[বিপদে পড়েছি বড় রক্ষ মা ঈশ্বরী ॥ 
বামলী বলেন বাছ1 মেগে লও বর। 
আর কেন স্তব কর ধুলায় ধূর। 

ইচ্ছাই বলেন দয়৷ কর এইবার । 
কংল ভয়ে শ্রীহরি কালিনী কৈলে পার। 
কেবা নাহি আশা করে তোমার চরণ । 
অকালে পুঁজিল রাম বধিতে রাবণ ॥ 
মহাবীর লাউসেন ধম্ম অবতার । 
হয়বর বিমানে অজয়! হয় পার ॥ 
প্রথমে পড়িল বীর লোহাটা বজ্জর। 
নাম শুনে আমার কাপিল কলেবর ॥ 

সপুত্র-বান্ধব প্রজা পলাল সকল। 
নিদান ভরসা মায়ের চরণ কমল 
জ্ঞেয়াতি বান্ধব আর পলাঙ্গ বাপ মা। 

নিদান ভরস! ছূর্গ। ভোমার দুটী পা॥ 
বাসলী বলেন বাছ! তোমার ভয় নাই | 
কোন ছার ধন্ম ঠাকুর কি ধরে বড়াই ॥ 
বাসকী বরুণ আদি ইন্দ্র পঞ্চানন। 
কেবা আছে আমার সমক্ষে করে রণ। 

স্ুরপতি আমার সম্মুখে নয় স্থির। 
কোন ছার লাউসেন কত বড় বীর। 
জগঞ্জ জননী আমি দেবী শর্বজায়। 
কেবা নাঞ্ি আশ! করে চরণের ছায়! | 
যত বল দেবতা সবাকে আমি জানি। 
আমার সহায়ে সবার গুণ মানি ॥ 
অনাগ্ঠ পদারিন্দ ভরস। কেবল। 
রামদান গায় গীত অনাগ্য ম্গল ॥ 

বলিতে বলিতে চণ্ডী কোপে কম্পমান। 
মুখ হইতে খসিল মায়ের তিন বাণ। 
তিন বাণ তুলে দিল ইছায়ের করে। 
তিন বীর নিপাত করিবে তিন শরে ॥ 
কালুদিংহ বীর আর লাউসেন কুঙার। 
এই বাণে সেনের ঘোড়ার বধিবে পরাণ ॥ 
এত শুন্যা ইছাই ঘোষ রৈল হেটমুখে । 
নয়ন যুগলে ধারা কলধৌত বুকে ॥ 
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ইছাই বলেন ম| গে! শুন মন দিয়া। 

এইভাবে পলাইলে রাবণি রাখিয়। ॥ 

সনাতনী আপনি-সম্পদে পূজা লৈলে। 

বিপদ কালেতে তাঁকে এড়ায়ে পলালে ॥ 

এত শুনি বাসকি রহিল হেটমুখে। 

রাবণ রাজার শেপ জাগাইলে বুকে ॥ 

যখন দৈবের বশে হইবে সর্বনাশ । 

রামকে লিখেছে বিধি গেল বনবাস।॥ 

যখন দৈব ধরে যারে কার বাপে রাখি । 

নল নিল জনক দৈইমস্তী রাণী সাক্ষী ॥ 

নলরাজে শনি যথা করেছিল পীড়ে। 

বার বৎসর গেল রাজা রাজপাট ছেড়ে ॥ 

কহিতে উচিত তুমি মনে বাস ছুথ | 

বিষয় সম্পত্তি ধন জলের বিদ্বুক ॥ 

সাজ কর্য! সত্বরে মরে চল যাই। 

বিলগ্েতে কার্ধ্য নাহি শুন রে ইছাই॥ 

এত শুনি ইছাই ঘোষ করিয়া সাজনি । 

দপ দপ. জলে কত অজগর মণি | 

দেবতা অস্থর কাপে দেখিয়া চাহনি । 

মাথায় বান্ধিল পাগ করিয়ে টালনি। 

শরত বিজরী ছটা অঙ্গের উপর। 

তিন টাদ কষানি কাঞ্চন মনোহর ॥ 

সব্বগান্ন বান্ধিল বসন বীরকালি। 

দড় বান্ধে কোমর খামের কলকলি ॥ 

কাল অসি হেত্যার দেখিলে প্রাণ উড়ে । 

ছুরি যমধরে গুণে কষে বান্ধে কড়ে ॥ 

দ্বিগুণ করিল শোভা কত্তবরী চন্দন । 

জরাসন্ধ রণে যেন পাজিল লবণ ॥ 

স্থধন্ব|! সাজিল যেন অর্জুনের রণ। 
রামের রণেতে যেন সাজিল রাবণ ॥ 

ঢাল থাড়া হাতে বীর কলঙ্গে লাফ দেই। 

জয়ছুর্গী বলে বীর তীরকাটী লেই ॥ 
লাউসেন বলে কালু দেখ দৃষ্টি দিয়ে। 

এ বুঝি গোয়াল! আসে ধন্থুক ধরিয়ে ॥ 
২৪ 

ধন্য রে ইছাই ঘোষ ধন্ত রে গোয়াল! । 
ধন্য পূজা করেছিলি রঙ্কিণী বিশালা ॥ 

কালু বলে মহাশয় তুমি কেন যাবে । 

গোয়াল! বেটার কাছে অপমান পাবে ॥ 

না জানি গোয়াল! বেটা বলে কুবচন। 

জেতের স্বভাব হোড় না ছাড়ে কখন ॥ 

এত শুনি লাউসেন কালুকে দিল পান। 

যুদ্ধ কর ঢেকুরে হইসে সাবধান ॥ 

কাণু বলে মহারাজা মনকথা নাঞ্ঞি। 

মনে মনে জপ ধশ্ম নাগা গোসাঞ্ডি ॥ 

দেবীর দেউল দেখে দ্রেবীকে প্রণাম । 

ইছাই ঘোষ ডেকে বলে আমার রাম রাম ॥ 
কালু বলে ইছাই ঘোষ শুন মন দিয়ে। 

ঢেকুরের কর দাও হিসাব করিয়ে ॥ 

ইছাই বলে কালু তোরে আমি ডাল জানি। 

তোর তো! মেগের নাম লক্ষিয়ে ডুমনী | 

ছুটো ঘর ছিল তোর তালপাতার ছাউনি । 

বরিষা বাদলে বাইরে ন! পড়িত পানি ॥ 

কালু বলে ইছাই ঘোষ তোকে আমি বলি। 
তোর মা গোউড়ে কেনে মাগিত রাখালি ॥ 

তোর বাপ গরু রাখে মুখে ন'ই রা। 
ঘরে ঘরে ভাচনি ভেনেছে তোর মা ॥ 

কেহ দিত চাউল ক্ষুদ পুরান কলাই । 

অকালে অন্নের লাগি মরিল তোর ভাই ॥ 

তোর ছোট ভগিনী সাঙ্গ! করিল ধীবর। 

কঙ্জে ডোর ঘর বেচা লেখা জোথা কর ॥ 

একবোলে ছবোলে ছ্ুজনে গালাগালি । 

আকাশে স্ফুলিঙ্গ দেই ছুই জন ঢালী ॥ 
ছুই জন সমরে ধরিল মেলা পড়া। 
কাট কাট ভািছে হাতের ঢাল খাড়। ॥ 

স্বর্গে কাপে দেবতা পাতালে কাপে অহি। 

টল উল পদভরে কাপিলেক মহী ॥ 

হান হান শবদেতে ছজনে চোট হানে । 

ছুজনে সমান বীর কেহ নাহি জিনে ॥ 
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ছুই জন বীর এসে ধরে প্রহরণ। 

খাড়া ঢাল রেখে দোহে ধরে শরাদন ॥ 

ভবানীর বাণ ইছাই জুড়িল ধঙ্গুকে। 

চৌদ্দতাল আগুন জলিল বাণের মুখে 

ব্রলোক্য দাহন করিতে পারে বাণ। 

ডেকে বলে ইছাই ঘোষ কালুর বর্তমান ॥ 

মনে কর গোপাল গোবিন্দ নারায়ণ । 

এই বাণ ছেড়ে দিলে তোমার মরণ ॥ 

কালু বলে এ শর বুক পেতে লব । 

দোহাই ধন্মের যদি এক পা পিছাব ॥ 

তবু কদাচিৎ য্দি এক পা পিছাই। 

দোহাই ধশ্বের লাউসেনের রক্ত খাই । 

এত বলি বীর কালু পেতে দিল বুক। 

সন্ধান পুরিয়ে ইছাই চালিল ধনুক ॥ 

বাণ ছেড়ে ইছাই ডাকিয়া বলে মার। 

বাজিল কালুর বুকে পিঠে হোল ফার ॥ 

বাণ খেয়ে মহাবীর পড়ে ভূমিতলে । 

লক্মণ পড়িল যেন রাবণের শেলে ॥ 

ধেয়ে এসে লাউসেন কালুকে নিল কোলে ॥ 

কালুকে করিয়ে কোলে লাউসেন কয়। 
আজি দেখ ইছাই তোমার রণজয় ॥ 

আজি দেখ আমার বীততা বর্তমান । 

তোমায় আমায় কাঁলি রণ প্রত্যুষ বিহান ॥ 

এত শুনি ইছাই ঘোষ করিল গমন । 

গড়ের ভিতরে গিয়া দিল দরশন ॥ 

ইছাই ঘোষ রহিল গিয়! গড়ের ভিতর । 

রাম্দাস বলে সেন হৈল কাতর ॥ 

করুণারাগ 

হরি হরি বংশী হারাল বড়াই গোকুল সমাজে। 

হারায়ে গোবিন্দের বাশী ঘরে যাব কোন্ লাঁজে। 

কিবা লয়ে এলাম বীরকালু কিব! লয়ে যাব। 
তোমা হেন মহাবীর কোথা গেলে পাব॥ 
কান্দে রাজ। লাউসেন কালুকে নিয়ে কোলে। 
রদুনাথ রাজা যেন কান্দে সিদ্ধুকুলে ॥ 

কান্দে রাজ! লাউসেন কপালে হানে হাত। 

লক্ষণ কোলে করে যেন কান্দে রঘুনাথ ॥ 

আর ন! যাইব কালু ময়না অবনী। 
ঘরে গেলে কি বলিবে লক্ষিয়ে ডুমনী ॥ 
তের দলুই কান্দে তারা কালুকে বেড়িয়া । 

আহীর বালক যেন কৃষ্ণ হারাইয়া ॥ 

সাকা শুকো কান্ধিয়ে বাপের মুখ চেয়ে। 

কোথাকারে যায় যায় অনাথ করিয়ে ॥ 

পিতা! €মল পুত্রের গলায় ছেঁড়া কানি। 

পিতার শোকে ছুই বেট! লোটায় অবনী ॥ 
হরি হরি বলে বীর শ্রীধন্ম ধেয়ান। 

রামদ্াস বলে বীর ত্যজিল পরাণ ॥ 

মরে গেছে মোর পিতা! ভূয়ে ফেলে রাখ। 

একবার অজ্ঞুনসারথি বলে ডাক ॥ 

সাকার বচনে সেনের ভাঙ্গিল ধেয়ান। 

মনে মনে জপে সেন দেব ভগবান ॥ 

জয় জয় জগন্নাথ জগতের পতি । 

অনাথের নাথ কৃষ্ণ ভকতের গতি ॥ 

প্রাণ পেয়ে বীর কালু পলাইয়া যায়। 
আর মেনে জিস্তে আমি নারিব ইছাই ॥ 

যে বীরের রণে শর খসায় বজ্জর। 

হেন বীর নিপাত হেল এক শর ॥ 

আনিয়! বৈকুগনাথ বলে দিল দেখা । 

ঠাকুর বলেন আমি অজ্ভুনের সথ। ॥ 

বিদ্ভাপতি বিছুর সকল সনাতন। 

নিবরধি আশা করে যাহার চরণ ॥ 

কেহ নাহি পায় অস্ত তপস্যা করিয়!। 

অতেব নারদ বেড়ায় মহিমা গাইয়া ॥ 

ভকত ভাবিলে মোরে নিরবধি পায়। 

বাছা হারাইয়৷ গাভী যেন খজে যায়॥ 

এত শুনি সেন রাজ। লোটায় ধরণী । 

ছংখের সাগরে কৃপা কর চক্রপাণি ॥ 

প্রণমিয়া বীর কালু পালাইয়! যায়। 
সমরে জিনিতে আর নারিব ইঞ্াই ॥ 
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এত শুনে ঠাকুর হাঁসেন খল খল। 

উঠ ডোম ঝ'লে প্রভূ ফেলে দিলেন জল ॥ 

প্রাণ পেয়ে বীর কালু ডাকে মার মার। 
রথ ভরে বৈকুঠে গেলেন করতার। 

প্রাণ পেয়ে বীর কালু লাফ দিয়ে উঠে। 

সিংহনাদ গুনিয়! ইছায়ের বল টুটে॥ 
কালুর শিক্গে শুনে যনে করেছে ইছাই। 
লাউসেনের সখা মেনে অনাস্ভগোসাঞ্চি ॥ 

নতুবা এমন ভাগ্য আর কেব! ধরে । 

যেই বেট! মরেছিল সেই শি! ফুরে | 

এত বল্য। দেবীকে বীর প্রণাম করিল। 

আরবার সাজিয়া বীর রণেতে চলিল ॥ 

ডেকে বলে আকাশবাণী যেও নাঞ্ি রণে। 

রণমত্ত ইছাই ঘোষ না শুনে শ্রবণে ॥ 
তবু রণে যাত্রা ৫কল রণমাতোয়ারা। 

গড়ের বেউড় বাশে বেধে গেল পাগা ॥ 

আছুড় কেশেতে ভিক্ষা মাগিছে যোগিনী। 
মড়া কান্ধে গান করে শকুনি গৃধিনী | 

লাউসেন ইছাই ঢালী সাজে অনুপাম। 

ইছাই হলো রাবণ লাউসেন হলো রাম ॥ 

লাউসেন বলে ইছাই শুন মন দিয়ে। 

ঢেকুরের কর দেহ কাগজ বুঝিয়ে ॥ 

লাও চাও কাগজ বুঝিয়ে দেও কর। 

নতৃব1 অন্যায় হবে গড়ের ভিতর ॥ 

কর দিয়ে রাজত্ব করহ সর্বকাল। 

ঠাকুর হইলে বাজে অনেক জঞ্জাল ॥ 

যেখানে সম্পদ বাড়ে সেখানে বালাই । 

কোথা গেল কর্ণ রাজা দুর্যযোধন রায়॥ 

যুধিষ্ঠির কোথ! গেল স্থধন্ব। হুরথ। 

সগর বংশের রাজ! কোথা গেল ভগীরথ॥ 

তুমি বল অবনীমণগ্ডলে কেহ নাঞ্চি। 
কোন্ ছার গোয়াল! বেট! কি ধরে বড়াই ॥ 

হড়পন| তোমার বুঝিব এতদিনে। 

বাঁজকর দাও নাই কাহারু বচনে | 

ইছাই বলেন সেন তোর বুদ্ধি কি। 
আ'টকুড়ী হবে পার! বেণুরায়ের ঝি ॥ 
ওরে বেটা লাউসেন পলাইয়ে যাঁবে কোথা । 

বাসলী পুজিব আজি দিয়ে ভোর মাথা ॥ 

ছুইজনে মত্ত হলো সমরে দারুণ । 

ডরে কাপে মেঘবান্ বাসকি বরুণ।॥ 

রাঁম দশাননে যেন বাঁজিল হানাহানি । 

সেই মহাপ্রলয় সকল লোক জানি ॥ 

শরে শরে সংসার ছাইল ছুই বীর। 

শরধন্থ ধরণী তপনম।লা নীর। 

ছুই জন শর এড়ে দোহার উপরে । 
মেঘে যেন বৃষ্টি হয় পর্ধত শিখরে ॥ 

ছুই জন সমরে করিছে হুড়াহুড়ি । 

ছইজন সমরে বিঁধিছে ক্ষিতি খুঁড়ি ॥ 
ধনুক শর রেখে বীর ধরে খাড়া ঢাল। 

রুণু রুণু ডেকেছে যতেক উরু মাল ॥ 

লাউসেন বলে ইছাই ধন্ত তোর বল। 

অবনীমগ্ডলে তোর জনম সফল ॥ 

রাবণ সমান তোকে অনুমান করি। 

কি করিবে সথ ইন্্র বিদ্যাহর হরি ॥ 

তথাপি জিনিব রণ কহিচ্ছু শিশ্চন়। 

হইয়ে যুগলপাঁণি চাহ পরাজয় ॥ 

খেদাঁড়িয়ে লাউসেন ইছায়ে দিল চোট । 
পড়িল ইছায়ের মুণ্ড ভূঁঞ্চে যায় লোট ॥ 

পড়িয়ে ইছায়ের মুণ্ড ভূ'ঞ্ে লোট যায়। 

কাটা মুণ্ড ভবানী ভবানী গীত গায় ॥ 

জয় দুর্গ| বাসলী রঙ্কিণী বলি বলে। 

কৈলান তেজিয়! চণ্ডী আইলা রণসশ্থলে ॥ 

দেখিল ইছায়ের মুড তুয়েতে লোটায়। 

বেট! বলে ভগবতী কোলে নিল তায়॥ 

কাট! মুণ্ড জুড়ে দিল কদ্ধের উপর । 

ভবানী বলেন বাছা মেগে লও বর ॥ 

ইছাই বলেন মা গে| দেহ এইবর। 

কাটা মু জোড় লাগবে কাদ্ধের উপর। 
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ভবানী বলেন বাঁপু দিলাম এ বর। 

শেষ কাল হলে যেও বৈকুঞ নগর ॥ 

বর দিয়ে ৫কলাসে গেলেন দশতৃজা। 

ইঞছাই বলে কোথা গেল লাউসেন রাজা ॥ 
বাহুবলে মহামত্ত করে অহঙ্কার । 

ধনুকের টক্কার দিয়! বলে মার মার। 

ইছাই বলেন সেন বেঁচে যাবে কোথা। 

বাসলী পুজিব আজি কেটে তোর মাথা । 
লাউসেন বলে ইছাই তোরে আমি জানি। 

কতক্ষণ এসেছিল গণেশের জননী ॥ 

দশমুণ্ড কাটিয়ে রাবণ পৃূজেছিল। 
রাম অবতার হ'তে রাবণ কোথা গেল ॥ 

এত শুনি ইছাই ঘোষ কুপিত অন্তর। 

ভবাঁনীর বাণ ধয়ে বলে বীরবর ॥ 

মনে কর গোপাল গোবিন্দ নারায়ণ। 

এই বাগে দেখাব তোমা শমন-সদন ॥ 

ইষ্ট দেবত! গুরু জপ মনে মনে। 

আর না যাইবে ভূমি ময়না ভুবনে ॥ 
ভবানীর বাণ ইছাই জুড়িল ধন্থুকে। 

বাইশ তাল আগুন জলিল বাণের মুখে ॥ 

বাণ ছেড়ে গোয়াল! বলে তোমার বিপাক । 

অজ্ভুনসারথি হরি এইবার রাখ ॥ 

কাতর করুণা করি লাউসেন ডাকে। 

ঘোরতর রণে প্রকু রক্ষা কর মোকে! 

এত বলে সেন রাজা গোবিন্দ ধেয়ান। 

সুদর্শন চক্রে হরি হরে সেই বাণ ॥ 

বাণ ব্যর্থ গেল তবে দেখিল ইছাই। 

শেষ বাণ ছেড়ে দিল ভেবে মহামাঈ ॥ 

শেষবাণ হরে লয়ে গেল ধর্মরায় । 

ইছাই বলে আমাকে ছাড়িল মহামাঈ ॥ 

ধেয়ে গিয়ে লাউসেন ইছায়ে হানে চোট । 
পড়িল ইছায়ের মু ভূ'য়ে যায় লোট ॥ 
পড়িল ইছার মুড ধুলায় ধূসর । 
লাফ দিয়! উঠে মুণ্ড কান্ধের উপর ॥ 

ভীষণ বিক্রমে বীর পুম্ু করে রণ। 

আঁরবার কাঁটিল ময়নার তপোধন ॥ 

যতবার কাঁটে মুণ্ড ততবার উঠে। 

সিংহের বিক্রম যেন তার! হেন ছুটে ॥ 

মহারাজা লাউসেন ডাকিছে মার মার। 

ইছায়ে কাটিল সেন এক শত বার। 
মরিয়া না মরে ইছাই হইল বিষম। 
সেন বলে এই বেট! কালাস্তক যম ॥ 

লাউসেন ইছাই যুদ্ধ দেবগণ দেখে। 

রথে বসে কামিল্য। কেবল চিত্র লেখে ॥ 

ঢেকুরে হইয়ে গেল দেবতার হাট। 

দেবত1 করেন মনে কিন্নরের লাট ॥ 

ঠাকুর বলে গা তুলিয়ে এস হনুমান । 

প্রায় বুঝি আমার পূজ! হয় সমাধান ॥ 

আমার সঙ্গে বাদ করে দেবী দশভূজ|। 

চোদ্দ যুগ ওয়াল! ঢেকুরে হইল রাজ! ॥ 
হমুমান বলে বাপ! বসে থাক তুমি । 

ব্রক্গাকে পাঠায়ে দিয়ে দেবীকে আনাব আমি 

এত ব'লে হনুমান চারিপানে চায়। 

দেখিলেন পন্মযোনি বসেছে সভায় ॥ 

কিবা কথা কয় ব্রহ্মা সভার ভিতর । 

তিন ভাই এক মাগ তবু স্বতস্তর ॥ 
তোমার খরে বরন্গাণী রয়েছে বলবান। 

দেবী কেন যুদ্ধ করে তৎকাল ডেকে আন ॥ 
এত শুনে লঙ্জিত হইল পদ্মযোনি | 

চলিল ঢেকুরে ব্রহ্মা যেখানে ভবানী ॥ 

ভাশুর দেখিয়ে চণ্ডী হৈইল আকুল। 

শ্যামরূপ1 বাহির হ*ল ভাঙ্গিয়৷ দেউল ॥ 

দেউল ভেঙ্গে ভগবতী দাড়াইল দুরে। 
তথন ডাকিয়ে বলে ইছায়ের তরে ॥ 

শুনরে ইছাই বেট! গোয়াল! নন্দন। 
তোমার লাগিয়৷ এল দেব দৈত্যগণ ॥ 

ভাশুর শ্বশুর সব রণে দিল দেখা । 

পরিণামে ন! জানি কপালে কিবা লেখা ॥ 



অনাদি-মঙ্গল ১৮৯ 

বন্ুম্তী কাটিয়ে করিব খানি খানি। 

দণ্ধারী কুবের বরুণ কিব। গুণি ॥ 

অসি চশ্ম ধরে চণ্তী ডাকে হান হান। 

দেখি পিতামহ দেব পলাইয়ে যান ॥ 

আরবার লাউসেন ইছায়ে বাজে রণ। 

দুই মহাঁবীরে করে বাণ বরিষণ ॥ 

খেদাঁড়িয়ে লাউসেন ওসারিল চোট । 

পড়িল ইছার মুড ভূ'য়ে যায় লোট ॥ 

ঠাকুর বলে গ| তুলিয়ে এস হনুমান । 

অজয়ায় ফেলে দাও ইছার মুওখান ॥ 

এত গুনে হনুমান ধায় বাঁযু বেগে। 

স্বরথের মাথা যেন লইতে প্রয়াগে ॥ 

পড়িল ইছাএর মাথ! যোড় দিতে চাঁয়। 

চিল হয়ে হনুমান ধরে' লয় তায় ॥ 

অজয়াতে ফেলে দিল তূজঙ্গের ব্যাতে। 

পীযূষ বলিয়ে নাগ ছিড়ে খায় দাতে। 
দেবীর তরাসে পলায় দেবতা অন্ুর। 

ধন্মবলে জয় হ'ল ছুজ্ঞয় ঢেকুর॥ 

জগৎ জননী দেবী জানিল ধেয়ানে। 

বরপুন্র ইছাই ঘোষ পড়ে গেল রণে॥ 
গাতাঁলের পথে চণ্ডী উতরিল গিয়ে। 

বাঁসণী নাগের তরে বলেডাক দিয়ে ॥ 

যেই মুণ্ু আমার চরণ সব! করে। 
হেন অবতার মুণ্ড তোমার জঠরে ॥ 

আমার বেটার মুড উগারিয়ে দেও । 

গলায় আছে টাপার মাল! আশীর্বাদ লেও। 

উগারিয়ে দেও মুণ্ড মোর বর্তমান। 

নয় আমি নখে ছিড়ে করিব খান খান।॥ 

এমন বচন চণ্ডী বলে ডাক দিয়ে। 

থেয়েছিল মু নাগ দিল উগারিয়ে। 

তিল তিল করি মুড লইল ভবানী। 
বেট! বলে জিয়াইল ব্রদ্মার জননী ॥ 

প্রাণ পেয়ে ইছাই ঘোষ হইল অমর । 

বামিলী বলেন বাছা! যেগে লা বর ॥ 

চল রাজ। করেযাব ইন্দ্রের উপর। 

রাজত্ব করিবে তুমি অমর নগর ॥ 

ইছাই বলে মা! তোমার বরে কাজ নাই। 
এই বর দাও মাগে! তব সঙ্গে যাই ॥ 

বর ধিয়ে কৈলাসে পলাল দশভূজ। | 

আরবার কাটিবে এসে লাউসেন রাজা ॥ 

বাঁরে বারে চোটগুলে! সহিতে আর নারি। 

সঙ্গে করে লাও চগ্ডি নিবেদন করি ॥ 

বালী বলেন বাছা! এখন কোথ। যাব । 

তোর হিং! করেছে ল'উসেনের রক্ত খাব ॥ 

লাউসেনের রক্ত খেয়ে যদি নাই যাই। 

হরিহর কার্তিক গণেশের মাঁথা খাই ॥ 
ভবানী করিল গড়ে প্রতিজ্ঞা বিশাল। 

হাঁয় হায় করি কাদে অষ্টলোরুপাল ॥ 

হায় হায় দেবতা অস্থরে কানাকানি। 

কি বাক্য বলিলেন যোগন্রন্ষার জননী ॥ 

কেহ বা ঢেকুরে বসে কেহ ঘর যায়। 

ঠাকুর বলে গা তুলিয়া এস হনুরায়॥ 

না হল আমার পৃজ1 ভারত ভিতয়। 

অতএব চল যাই বৈকুথ্ নগর ॥ 

হন্থুমান বলে বাপা বসে থাক ত্বমি। 

অমন প্রতিজ্ঞ কত দেখিয়াছি আমি ॥ 

বিশায়েরে ডাকিয়া আপনি দেহ পান। 

এইখানে মায়ামুণ্ড করহ নির্মাণ ॥ 

শোণিত বলিগ্া তাতে পুরিবে নায়ের জল। 

দেবীর বচন মিথ্য। করিব সকল ॥ 

আজ্ঞ! পেয়ে বিশাই রচিল মায়ামুণ্ড। 

ভরিল লায়ের জল পরিবন্ধ কাণ্ড ॥ 

অলক্ষিতে লাউসেনে হরিয়া লইল। 

লহ বলে গোবিন্দের কোলে লয়ে দিল ॥ 

চারিদিকে দেবতা বসেছে সুশোভিত ॥ 

কান্ধের উপরে মাথা কনক রচিত ॥ 

কেবল রচিল মুণ্ড এক] নাই নড়ে। 

গোবিন করিল মায়! ঢেকুরের গড়ে ॥ 



১৯৪ 

হেনকালে বীণা গেয়ে আইল নারদ । 

ধর্ম বলে তবে দূর হইল দুরাপদ | 
ঠাকুর বলেন বাপু ও নারদ মুনি। 

তৃমি ঢেকুর-ছাড়া কর বর্ষার জননী | 
কু বচনে গালি দিবে চণ্ীর বিদ্যমান । 

তোমাকে না-জানা নাই দুর্গার পুরাণ ॥ 
বসিলেন নারদ গিয়া গাছের আড়াল। 

দেবতা করেন মনে অমরে অকাল ॥ 

কেহ বলে নারদ মুনি কদাচিৎ বাঁচে। 

রাস মণি মুক্তা মিশাল হয় পাছে । 

দেবতায় কথা শুনে কান্দে লাউসেন। 

হাতে ধরি ধর্ধু তাকে উপদেশ দেন ॥ 

তোমার উপর যবে দেবী হানিবে কাল অপি। 

অমনি ভূঞ্চেতে পড় ধর্মের তপন্থী ॥ 

অচেতন হয়ে থাক ধরণী বিমানে। 

তোমার পাছে আছি আমরা যত দেবগণে ॥ 

এত বলি পলায় ধশ্ম ছ মাসের গণে। 

বিপদ পড়িল হেথা রাজ! লাউসেনে ॥ 

রামাস গায় গীত ভাবিয়া ঠাকুর। 

ভক্তের সে বল হরি পাপযাক দূর ॥ 

অসম সাহসী বড় লাউসেন বীর। 

কাট কাট ডাকে চণ্ী খাইতে রুধির ॥ 

ডান হাতে থডী আর বা হাতে খর 

বিপরীত ডাক ছাড়ে ডাগর ডাগর ॥ 

হান হান শবদে হানিল লাউস্নে। 

বাম হাতে খর্পর যোগায় সেইখানে ॥ 

খর্গরে পুরিয়। রুধির লইল অভয়! । 

অচেতন লাউসেন গোবিন্দের মায়া ॥ 

ভূমিতলে লাউসেন ঢালিলেন গা । 

বেটা বলে কোলে নিল বন্ুমতী মা ॥ 

খর্পরে পূরিয়া রুধির ইছয়ের পানে চাও। 
তোমার বিপু মৈল বাছা! এই রক্ত থাও। 

অনাদি-মঙ্গল 

তোর পাকে কমল কাঞ্চনে কালি দিল। 

চারি পানে চেয়ে চণ্ডী রক্তপান ফৈল॥ 

রক্তপানে ভবানী করিল হেটমাথা। 

তখনি ডাকিয়া বলে ইছাই ঘোষ কোথ!॥ 
এতকাঁল লাউসেন বেড়েছে রাজভোগে । 

তবে কেন উহার শোণিত মিঠা নাই লাগে ॥ 

ইছাই ঘোষে জিজ্ঞাসেন ব্রন্জার জননী । 

বীণা গেয়ে আইল নারদ মহামুনি ॥ 

আশীর্বাদ করিতে আসে হেমন্তের বি। 

নারদ বলে মামী গো খেয়েছিলে কি ॥ 

ধিক ধিক ওগে। মামী তোমার জীবন। 

পরম বৈষ্ণবী তুমি এ কার্য কেমন ॥ 

কলি যুগে করে কে এতটা অন্জচিত। 

বিষ্ুভক্তি দাতা হোয়ে খাইলে শোণিত ॥ 
কমল কাঞ্চনে কালি কেন দিলে মামী । 

এ কথ! মামার কাছে বলে দিব আমি ॥ 

পরম বৈষ্ণবী মামী জানিনু ঈশ্বরী। 

এমন নৈলে মামী হয় অস্থ্রভাতারী ॥ 

আমি জানি মামী তোমার পূর্বের সমাচার । 

এমন নইলে মামি কর আইবুড়ভাতার ॥ 
লাউসেনের রক্ত যদি মিঠা নাই পাও। 

তোমার বেটা ইছাই ঘোষ, ঘাড় ভেঙে খাও ॥ 

এত শুন্যা বাসলী কোপে কম্পমান। 

তোর রক্ত খাৰ নারদ বধিব পরাণ ॥ 

কোপে কম্পমান দেবী ঙাকে ধর ধর। 

টেকি ফেলে পলাইল নারদ মুনিবর ॥ 

নারদ লুকাল গিয়া মহাদেবের কোলে। 

ভগবতী তথাকারে গেল হেনকালে ॥ 

নারদ বলেন মাম! গুন মন দিয়! । 

মামীর কথা কহিব তোমায় বিরলে বলিয়া ॥ 

তোমাকে সকলে বলে দেবের দেবরাজ । 

মামী হ'তে হ'ল তোমার দেশ যুড়ে লাজ ॥ 

মামী হ'তে গেল তোমার কুলের বড়াই। 

আর মেনে তোমার ঘরে জল খাব নাই । 



মামা তুমি জান নাই মামীর হাত নাড়া । 
যার তার সঙ্গে মামী ধরে ঢাল খাড়া । 
ভাগ্যে পুন আজি রক্ষা হলো! মোর প্রাণ। 

ঘাড় ভেঙ্গে নয় মামী করিত জলপান ॥ 

লাউসেনের রক্তপান করে এলেন মামী। 

মিথ্যা কেন কব মাম মুখ দেখ তুমি ॥ 

এত শুনে মহাদেব কোপে কম্পমান। 

দুর্গার তরেতে হুর ভুড়িল বাখান॥ 

তেই আমি চন্দন দেখিলাম তোমার গায়। 
ভিখারীর মাগ হ+য়ে এত সাধ যায়॥ 

সর্বকাল দুর্গ! হলি বুদ্ধে ত্বতস্তর | 

বৃদ্ধ ভাতার যুবতী মাগ কেমনে হবে ঘর। 

যুবক স্বামীর কথা পীযষের কণ। 
বৃদ্ধ সোআমীর কথ৷ ছেঁচা ঘায় ুন॥ 

জনম ভিথারী আমি ভিক্ষা মেগে খাই। 

রামকৃষ্ণ কেবল বদনে গীত গাই ॥ 

প্রভাতে করিয়। ভিক্ষা আনি নানা ঠাঞ্চি। 

মাঁগ পো বৈকালে বলে ঘরে ভাত নাই । 

ফু বচন বলিয়া পাজর কল কালি। 

সকল বচনে দেষ বুড়া বলি গালি ॥ 

বোলচাল বচনগুল! সহিতে নারি আর। 

সকল তেজিয়া করি জলাসন সার। 

এত বল্য। শঙ্কর বাদ্ধিল ঝুলি কাস! । 

সগ্মুখে ঈ|ড়াইয়া কান্দে জগতের মাতা ॥ 

লাজে হেটমাথা চণ্ডী নারদের বচনে। 

ঠদব দোষে পাসরিল গোয়ালানন্দনে ॥ 

হর গৌরী রছিলেন ঠকলান নগর । 
ইছাই ম্বোষের উপর পড়ে মন্বস্তর ॥ 

রণ জয় শব্ধ কর্য! চলেছে গোয়াল] । 

হেনকালে লাউসেন গোবিন্দের পাল! ॥ 

লাউসেন বলে ইছাই মরে গেলাম আমি । 

ধর্শের তপন্বী হই নাই জান তুমি। 
এত শ্ুন্তা ইছায়ের কাপে কলেবর। 

শকুনি গৃধিনী উড়ে গাগের উপর । 

অনাদি-মঞ্জল ১৯১ 

পার্বতী পুর্বর দাঁত! হৈল বিমুখ । 

হাত হোতে ইছাই ঘোষের পড়িল ধনুক ॥ 
সম্মুখে মরণ বুঝি হয় বিপরীত। 
অকালে বরিষে মেঘ ভীষধ শোণিত ॥ 
কলেবর কাপিয়! গায়েতে এল জর। 

ইছাই ঘোষকে ডেকে বলে ময়নার সদাগর ॥ 

লাউসেন বলে ইছাই তোর ভয় নাই। 
এস আমি মাথার পাগ তোরে দিয়ে যাই ॥ 

কিছু মোরে দেও তুমি ঢেকুরের কর। 

আজি হইতে রাজ। তুমি ঢেকুর নগর ॥ 

দেখ গিয়! বলিতে বালক নিধ্যাতন। 

সংদার খু'জিয়৷ দেখ প্রাণ বড় ধন ॥ 
ইছাই বলেন সেন ভঙ্গ নাঞ্জি দিব । 
আমি জানি তোর হাতে নিশ্চয় মরিব ॥ 

তোমার হাতে সেন আমার মৃত্যু হয় যদি। 

আমি জাশি তুমি আমার গোবিন্দ সারথি ॥ 

রামের রণেতে ভঙ্গ দিয়েছে রাবণ। 

অপযশ লিখিল বান্সীকি রামায়ণ ॥ 

ভঙ্গ দিয়া রাবণ পেয়েছে বড় লাজ । 

রামের হাতে মরে গেছে সিদ্ধ তার কাজ ॥ 

এত শুনি দুই বীরে হয় মেল! পড়।। 

কাঁট কাট ডাকিছে হাতের ঢাল খাড়া ॥ 

পড়িল ইছায়ের মাথা লোটায় ধরণী। 

কাটা মুণ্ড গান করে ভবানী ভবানী ॥ 

জয় দুর্গী রঙ্কিনী বাসলী গীত গায়। 
কন্ধের উপরে মুণ্ড যোড় নিতে চায়॥ 

এইরূপে ছুই বীরে হয় ঘোর রণ। 

হ্বর্গেতে কাতর হোল ধত দেবগগ। 

ঠাকুর বলে ঝাট এস বীর হচ্ছমান। 

ইছাই ঘোষ দুঃখ পায় তৎকাল গিয়ে আন ॥ 

এত শুন্া মহাবীর ধায় বাযুবেগে। 

স্থরথের মাথা যেন ফেলিতে প্রয়াগে ॥ . 
আজ্ঞ! পেয়ে হনুমান হোল শঙ্কচিল। 

বাতাসে মিলিল দেহ সাক্ষাৎ অনিল। 



১৯২ 

পড়িল ইছাএর মুণ্ড জোড় নিতে চায়। 

চিল হোয়ে হন্ছমান ভুলে নিল তায় ॥ 

অজ্জুনলারথি নাথ রথে আছে চড়ে। 

ইছাএর মুণ্ড লয়ে তথা! গেল উড়ে ॥ 

লাও ব'লে গোবিন্দের হাতে তুলে দিল। 

এস বলে ঠাকুর কোলেতে তুলে নিল ॥ 

বাম ভাগে বসালেন দেব নারায়ণ । 

চতুর্জ হোয়ে বসে গোয়ালানন্দন | 

ইছাই ঘোষ রৈল গিয়া বৈকুণ্ঠ নগর । 

রাম্দাস গায় গীত সখা মায়াধর | 

অতিবেগে ঢেকুরেতে আইল ভগবতী | 

দেখিল ইছাএর স্বদ্ধ পড়ে বস্থমতী ॥ 

ইছাএর স্বন্ধ দেবী কোলে করে নিল । 

আপনার মন্দিরেতে ফুলে শোয়াইল। 
আকুল হইয়! কানে ব্রদ্ধার জননী । 

*হ পুত্র ইছাই বিনে আধার অবনী। 
ইছাএর মুণ্ড যদি এইবার পাই। 
ইন্দ্রের উপর রাজ! করিব ইছাই ॥ 

এত বলি খুঁজেন চণ্ডী অজয়ার গড়। 

কাদিতে কাদিতে খসে অঙ্গের কাপড় ॥ 

গোদাবরী গোকুল খুঁজেন হরিদ্বার। 

খুজিলেন লঙ্কাপুরে সমুদ্র উ-পার। 

পুন্রপি ঢেকুরে আইলা নারায়ণী। 

হেনকালে পদ্মা সতী জোড় করে পাণি॥ 

শোক দূর কর মাগে! শুনহ পার্বতি। 
তোমা! সেবে ইছাই ঘোষ পাইল দিব্যা গতি ॥ 

ইছাই ঘোষ গোয়াল! পাইল নার।য়ণ। 
শোক দুর কর্যা চল বৈকু ভুবন 

এত শুন্া কান্দিতে লাগিল নারায়ণী। 

আর না আলিব পদ্মা ঢেকুর অবনী ॥ 

চল পদ্মা ইছাএর অগ্নি দিয়ে যাঁষ। 
পুনরপি আর আমি ঢেকুরে না আসিব । 

অনাদি-মঙ্গল 

এত বলি ইছাই স্বন্ধ কোলে করে নিল। 

পদ্ু। সখা কাষ্ঠগুলি আনি যোগাইল । 
নিশ্বাণ করিল চিতা নানা আয়োজন । 

মানিক রতনে কুণ্ড করিল সাজন ॥ 

চন্দনের গড়ে দিল চন্দনের কাঠ। 

ধৃপ ধুন কন্তুরী আদি আর জিনিষপাট ॥ 
চাপা কল! সৌরভ উপরে ঢালে ঘি। 
ইছাই ঘোষে অগ্নি দেয় হেমন্তের ঝি ॥ 
নাড়িয়া চাড়িয়া চণ্ডী পোড়াল ইছাই। 
সাগরে ফেলিতে অস্থি যান মহামাঈ ॥ 

গয়ামধ্যে পিও দিল ব্রদ্ধার জননী । 

পুনরপি ঢেকুরে আইল নারায়ণী॥ 
বেট। মল বল্য। চণ্ডী ছাড়িল নিশ্বা। 

তিনরাত্রি দেউলে করিল উপবাস ॥ 

পদাঘাত কর্য। চণ্ী ভাঙ্গিল দেহার]। 

অজয়াতে টেনে ফেলে অজয়ার বার! 

কান্দিতে কান্দিতে মাতা করিল গমন। 

ইছাএর ঘরে গিয়া দিল দরশন ॥ 

প্রাচীরের শোভা দেখে বার গণ্ডা ধর। 
বান বিন্দু বাঙ্গল। সেজেছে মনোহর ॥ 
প্রাসাদ মাছুরী ঘর অষ্টজার পিড়ে। 
চন্দনের শুস্ত তায় চন্দনের পিড়ে ॥ 

অস্তঃপুরের দেজেছে ইন্দ্রের পারিজ।ত। 
চামরে ছেয়েছে চাল বিজ্রী সাক্ষাৎ ॥ 
গঙ্গাজল চামরে ছেয়েছে চারি চাল। 
বরণে জড়িত তায় মেজে কাচ! ঢাল ॥ 
এই ঘরে ইছাই পুত্র করিত ভৌঁজন। 
এই যে পালঙ্কে বাছা করিত শয়ন ॥ 
এইথানে বঞ্চিত রজনী নাট্যগীতে। 
এইখানে দান কৈল আমার পীরিতে ॥ 
বারেক বাহুড়ে এস গোয়ালাকুমার। 

আশ্বন মাসের পুজা কে দিবে রে আর। 
কার পূজা দেখিতে সাজিয়া আসিব রথ। 
আজি হোতে ঢেকুর হোল ছয় মাসের পথ 



অনাদি-মঙ্গল ১৯৩ 

কা্তিক গণেশ পুত্র কেন না মরিল। 
ইছাই বিনা এই দেশ শৃন্তাকার হ'ল ॥ 
কান্দিতে কান্দিতে মাত ফরিল গমন। 

পথে দীড়াইয়া আছে ময়নার তপোধন ॥ 

পথে দাড়াইয়া আছে লাউপেন রাজ।। 

লাউসেনে কাটিতে তবে চলে দশভূজ। ॥ 

তুমি বেট। বেঁচে আছ আমি নাই জানি। 

তবে কেন গালগুলো! দিল নারদ মুনি ॥ 

তোর রক্ত খাব বেটা বধিব জীবন । 
কোথা তোর ধন্ম তাকে ডাকনা এখন ॥ 

সেন বলে তুমি ধর্ম আর ধর্ম কোথা । 

ভুমি ধর্ম তুমি ব্রহ্ম তুমি মাতা পিতা ॥ 

জননী হইলে পুত্র ধরয়ে জঠরে । 
মায়ে যদি বেটা খায় কে রাখিতে পারে ॥ 

আখড়া! সালেতে খড়গ দিয়াছিলি মা। 

দয়া নাঞ্ি হল মোরে কেটে রন্তু থ|॥ 

এত শুনে লাউসেন খড়গ ফেলে দিল । 

হেটমাগা করে তবে বালী রহিল। 

যাও বাছা লাউসেন তোরে কাট্ব নাই । 
কাঁনড়ার পতি তুমি সাধের জামাই ॥ 

সাঁনড়ার বিভা! কালে তোরে দিলাম মালা । 

বলেছিলাম কার্তিক গণেশ তোর শাল! ॥ 

ইছাই মল শূন্তকাঁর হোল ঘরবাড়ী । 
তুমি মৈলে কানড়। হইবে কড়ে বাড়ী ॥ 

বাশ কেটে পুতে যাও গড়ের উপস। 

পেন পাহাড় বলে নাম দিলাম সদাগর ॥ 

এত বল্যা ভগবতী হইল অন্তদ্ধান। 

যেখানেতে আছেন ভাঙ্গড় ত্রিনয়ন ॥ 

শক্করের কথ! শুনে কান্দেন শঙ্করী। 

বর পুত্র ইছাই ঘোষ পাঁসরিতে নারি ॥ 

যার শক্তি প্রভাবে দেখিলাম এ জগহ। 

লাউসেনের রণে মৈল এমন ভকত ॥ 

এন শুনি হাসেন ভাঁঙ্ষড় ভ্রিনফ়ন। 

জানিল।ম ভগবতী তোমার অল্পজ্ঞান ॥ 

ঢেকুরে গোয়াল। বেট! পুজ। দিত এক । 

আমি পু! করে দিব ঘরে ঘরে লেখা ॥ 

বঘুনাথ করে গেল অকাল বোধন । 

চগ্ডিকাঁর স্থষ্টি হোল ইছাদছের রণ ॥ 

হরগৌরী রহিলেন কলা নগরে । 
ইছাইবধ পালা মাঙ্গ হোল এতদূরে ॥ 
এইখানে ইছাই ব্ধ হইল সঘাপ্ত। 
রামদাঁস গাইলেন ধর্ম মুখাককৃত ॥ 

ইতি অনাদিমঙ্গল মহাপুরাণে ইছাইবপ নামা বশ কাণ্ড । 

চু 



একবিংশ কাণ্ড । 

অথ অঘোর বাদল পাল লিখ্যতে | 

জয় হল ঢেকুর জগতে বলে জয়। 

ধ্ঘ বলে হইল আমার পশ্চিমউদয়। 
লাউসেন বসে গিয়। ইছায়ের ঘরে। 

কারস্থ কাকুনি লিখে কতেক ভাগ্ারে ॥ 

কাগজে লিখিয়া লইল ইছায়ের কর। 

প্রজাকে আশ্বস্ত করে তুলি স্থই কর॥ 
বাশ কেটে পুতে রাজ গড়ের উপর । 

মেনপাহাড়ী নাম তার দিলেন সওদাগর । 

বেড়ি দিয়া সোম ঘোষে তুপিল দোলায়। 

আপনি লাউসেন রাজা চাপিল ঘোড়ায় ॥ 

গাচ দিনে ঢেকুরে গৌড়েতে গতায়াত। 

তিন দিনে পাইল গিয়া রাজার সাক্ষাৎ ॥ 
রাজার সাক্ষাতে গিয়া মাথ| করে হেট। 

এই বেটা লাউসেন ইহাঁকে লাও ভেট ॥ 

গায়ে হোতে ভূপতি উতরে দিল জোড়া। 

তখনি বস্কিস্ হোল টাঙ্গনিয়া ঘোড়া । 

ঘোড়া চেপে লাউসেন হইল বিদায় । 

দশ দিনে ময়না নগর গিয়া পায় ॥ 

স্থানে বাধা গেল ঘোড়া অগ্ডিরপাথর ৷ 

বীর কালু গেল চলে আপনার ঘর ॥ 
ময়নাতে রহিল ময়নার সদ্দাগর | 

গোউড়ে রাঙ্জাকে লয়ে গশুনহ উত্তর | 

সোম ঘোষে ডাকিয়া বলেন নরপতি। 

কিছু না ভাবিহ ভাই করহ রাজতি। 
এখন আর কি করিবে কহ্ন। উত্তর । 

মোম ঘোষ বলে রাজা সকলি তোমার ॥ 

তোমার সহিত বিবাদ কর্যাছিল যে। 

বিধিমত শান্তি পেয়ে মরে গেল সে ॥ 

হইলাম আটকুড়। আর যাব কোথা। 

সর্ববকাল মহাশয় তুমি মাতা পিতা ॥ 

নফর পালিতে পার যে হয় ঠাকুর। 

আজি হোতে রহিলাম গৌড় মধুপুর ॥ 
এত শুনি তখন কহিল মহীপাল। 

পুনরপি ঢেকুরে করহ ঠাকুরাল ॥ 

যাও বাপু সোম ঘোষ বিদায় দিলাম আমি। 

পুনরপি ঢটেকুরেতে রাজা হও তুমি ॥ 

সোম ঘোষ গোয়ালা যদি হইল বিদায়। 

মাথায় হাত দিয়া পাত্র বলে হায় হায় ॥ 

ভাগিন। বাচিয়া এল কি হবে উপায়। 

মরিয়া না মরে পাত্র এতো বড় দায় ॥ 

ধর্মবলে হইয়াছে অতি বলবানূ। 

আমি আজি দিব করি পুজা সমাধান ॥ 

বাম হাতে ফুল দিব ধর্মের ছুই পায়। 

বোন রঞ্জাবতী যেন বেটার মাথা খায়॥ 
এই যুক্তি মহাপাত্র করে মনে মনে। 
আরবার কহিবে রাঞ্জার বর্তমানে ॥ 

আমার বচন রাজা শুন মন দিয়া। 

কহিতে লাগিল পান্র ঈষৎ হাসিয়া ॥ 
লেখা নাঞ্জি দেউলে জাঙ্গাল পূর্ণ পথ। 

বৃদ্ধ হোলে মহাশয়ে গুনে ভাগবত ॥ 

দিনে পাচ লক্ষ যায় শুনিতে পুরাণ । 

দনেদাতা কল্পতরু কর্ণের সমান ॥ 
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মন দিয়া শুনহ ধর্মের কথ! কই। 

কলিযুগে গতি নাঞ্জি ধর্পূজ| বই ॥ 
পূর্কেতে মরুত্ব রাজ! ধর্ম পৃজেছিল। 
যার ধনে যুধিষ্টির অশ্বমেধ কৈল॥ 

ধর্মপুজর আছিল নৃপতি যুধিঠির | 

স্বর্গে চলে গেল রাজা লইয়! শরীর । 
ইহকালে দান কৈলে পরকালে পাবে। 

কলিষুগে ধন্ম ভাই সাক্ষাতে দেখিবে ॥ 
রাজ বলে অবশ্ত ধর্মের পূজ। দিব। 

চল ভাই ভাগারের টাকা কিছু লিব ॥ 

রাজার কাছেতে পান্ত্র যোড়হাতে কয়। 

ভাগারের ধন কেন লবে মহাশয় ॥ 

একবার বদনকমলে আজ্ঞ! পাই। 

বেগারি করিয়। ঘর দিতে পারি ভাই ॥ 

গ্রামের সহিত রাজা করিব গাজন। 

তঞ্চক করিয়া লব যত লাগে ধন ॥ 

গ! তুলিল মহাপাত্র হুকুম রাজার। 
কোটালে ডাকিয়া বলে ধরগে বেগার ॥ 

ঘর প্রতি একজন কোদাল এক খান। 

জন দড়ি কাস্তের' সহিত ধরা| আন ॥ 

এত শুনে দ্রিগের সব ধাইল রাজার । 

ধরাধরি সহরে পড়িল হাহাকার ॥ 

রাজার কাছেতে সব দিল দরশন। 

কহিতে লাগিল পাত্র মধুর বচন ॥ 
পাত্র বলে বাপু সব এ নয় বেগাঁর। 

দেশেতে গাজন হবে পৃজিব কর্তার ॥ 

গগনে হইল তখন দেড় প্রহর বেলা । 
ভৈরবী গঙ্গার তীরে মহাপাত্র গেলা ॥ 

ভৈরবী গঙ্গার জলে বাজি বেপাবন। 

পাত্র বলে ভাল হবে ধর্ধের গাজন ॥ 

বেগারিতে বেণ! কাটে পরাণ বিকল। 

গোয়ালার] বয়ে মরে কান্ধে করে জল || 

মাটি কেটে কাদ| করে কেহ দেল দেয়। 

বাম হাত বাড়াইয়। কেহ ঠাই লেয়॥ 

দশ দিলে সারিল দেয়াল সাত পাট । 

আড়া কেটে চুতার তুলিয়া দিল.কাঠ॥ 
কামিল্যা গড়ন গড়ে পেতে কারখাণ]। 

লুট কর্যা খড় আনে কারে! নাই মান! ॥ 

ছাইল ধর্মের ঘর পরম হুম্দর। 

শ্বর্ণ পতাক। দিল চালের উপর ॥ 

নাটশাল সারিল গায়েনের গীতনাট। 

আমিনী বসিবে যাত্রী হবে বড় হাট ॥ 

রামরস্ত। পুতিয়া দিলেন বনমালা | 

আটাল ধবল টাদা চঁরিদিক আলা ॥ 

কলার গোময়ে পবিত্র কৈল মাটি। 

তিনবার চন্দনে দিলেন ছড়া ঝাটি ॥ 

দেশ ভেঙ্গে আইল গাজন হৈল ভারি। 

পঞ্চাশ হাজার হোল জড় তামামাগিরি ॥ 

বিনোদ ঘোষাল আইল ধামাধিকরণী। 

মাছদের বোন হোল ধর্শের আমিনী ॥ 

বার ভূঞা আদিল সবে হইএ থেউর। 

গলে পাট] লয় সবে পুতে ঠাকুর ॥ 
মহারাজ| ধুনোচুর জ্বালিল মাথায়। 
একমনে পূজিতে বসিল ধন্মরায় ॥ 

গ্রামের সহিত পুনঃ জুড়ে শুভচাজ। 

কল্যাণে রাখিবে আমার বেটা ধবরাজ ॥ 

এত বলি ভূপতি দিলেন গঙ্গাজল। 

অস্তকাঁলে গোবিন্দ চরণে দিবে স্থল ॥ 

এত বলি ভূপতি পিছায়ে গেল ঘর। 

মহাপাত্র আইল তবে পৃজিতে ঠাকুর ॥ 
মাহদিএ ধুনাচুর জালিল মাথায়। 

বোন রঞ্জাবতী ষেন বেটার মাথা খায় ॥ 

তার পাকে গোসাঞ্জি মাথায় ধুন! পুড়ি। 

বোন রঞ্জাবতী যেন হয় আটকুড়ি॥ 

পুষ্পাঞ্জলি দিয় পাত্র পিছাইল ঘর। 

বার ভূঞা এল তবে পৃজিতে ঠাকুর ॥ 

কুঠে বলে আমাকে আরোগ্য তুমি কর । 

বন্ধয। বলে গৌসাঞ্ি গো বেটা দাও বর ॥ 
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দরিদ্র বলেন বাপা কর ধনবান্। 

অন্ধ বলে ৰাপ মোরে দেহ চক্ষদান 

এইরূপ পুজা কবে গোঁড় ভুবনে । 
রথে বসে আছেন ধন শৃন্তের বিমানে ॥ 

ধুনোর সৌরভ যায় ছ'যামের পথে। 
অনাদি পুরুষ ধর্ম বসে আছেন রথে ॥ 

হেনকালে চরণে পড়িল হনুমান। 

এখন কোথাকে বাপ করিছ প্ররাণ ॥ 

আজ্ঞা হোক মহাশয় আমি আগে যাব। 

কেমন ভকিতে রাজা একবার দেখিব ॥ 

দেখিব ভূপতি যদি পুজে একমনে । 

রথে করে তাহ!কে আনিবে এইখানে ॥ 

তবে যদি গাজনেতে হয় দুইননা। 

গৌউড় গাজনে আজি পড়িবে বঞ্চনা ॥ 

অষ্ট শত মেঘ লে যান হনুমান । 

পিতা পুত্রে ছইজনে একই সমান ॥ 

কাঁক পারা মেঘ এসে উর্রিল গগনে । 

ড় ভুড় ডাকে মেঘ উত্তরে পবনে ॥ 

বড় বড় শিল পড়ে বিদাঁরিয়ে চাল। 

ভাদ্র“ সানেতে যেমন পড়ে তাল! 

মঠঘরে মন্দিরে প্রভুর পড়ে গেল বাজ । 

দরিয়া মাঝে কাণ্ডারী রাখতে মারে জাহাজ । 

বড় বড় গাছ হোল কাপাসের বৌকা। 

পর্বত ডুবিল সব বড় বড় ডোস্ক! | 

সন্নানী ভকিতে মরে ঢেউয়ের হিলোলে। 

ক।ধে ঢাক ডুবে মৈল হরে বাইতি জলে ॥ 
রাজ1 পাত্র ছুই জনে বসে এক ঠাঞ্ি। 
রাজা বলে ওহে পাত্র আর রক্ষা নাঞ্জি ॥ 

পাত্র বলে বিষাদ না ভাব মহাশয় । 

দেবতা করিবে ইহ| কে করিবে নয়। 

এক কালে গোকুলে হইল উক্কাপাত। 

গিরি ধরি কপিলা রাখিলা রাধানাথ ॥ 

রাজ! বলে আমার ভাগ্যেতে কেহ নাঞ্ি। 

পাত্র বলে মোর ভাগিনা কেবল কানাই ॥ 

ভাগিনা আনিলে হয় সবার কল্যাণ। 

নয় রাজা গোঁড় হইল সমাধান ॥ 
রাজা বলে তবে লোক দ্রেহ পাঠাইয়ে | 

মসিপাত্র হাতে লৈল পাত্র মাহুদিয়ে ॥ 

না জানিয়৷ গৌড়ে করিলাম ধর্ম পূজা । 

আমারে বঞ্চিত মেনে হোল ধর্্মরাজ!॥ 

সন্ন্যাসী ভকিতে মল হোয়ে অনাহারী । 

মরিল তামাসাগিরি কে গুণিতে পারি ॥ 

হেনকালে সম্মুথে দেখিল ইন্দ্রজাল। 

গাত্র বলে ময়নাতে যাওরে ততৎ্কাল ॥ 

আজ্ঞা পেয়ে পরগনা বান্ধিল রাজদূত। 
উপনীত ময়নাতে হইল ত্বরাধুত ॥ 
ধঙ্মের মায়া যে কহনে নাযায়। 

ধন্ম এঙ্গল করি রাম্ধাস গায় ॥ 

বশ পাপ শপ, পাপপস্পপা 

দরব!রে বপিয়। আছে ময়নার তপোধন। 

হেন কালে রাজদূত দিল দরশন ॥ 

মুদো ভোন্গ পরগ্রানা পড়িছে ধীরে ধারে। 

সন্নযাী ভকিতে মরে ভাবিলে অন্তরে ॥ 

নিমমেতে যে জন থাকয়ে অনাহারে ॥ 

ঘমের শকতি হাহার কি করিতে পারে ॥ 

না যাইলে ভকিতে আজি না বাচিবে প্রাণে 

না| জানি এবার কি করেন ভগবানে ॥ 

এত বলি সেন রাঁজা করিল গমন। 

মায়ের কাছেতে গিয়া দিল দরশন ॥ 

আজ্ঞ। কর যাই আমি গোউড় ভুবন। 

অনাহারে মরিল গৌউড়ের ভকিতেগণ ॥ 

এত শুনি রগ্তাবতী দিলেন বিদায়। 

গড় বরি লাউনেন গৌড় দ্রেশে যায় 

»ঙ্গে করি রাজদুত করিল গমন। 

পথে যেতে বীর কালুকে ভাকিল তখন 1 
গুরুগতি গমনে করিল গৌড়ে আগমন। 
চাপিয়া তরি রাজ। ভাবে নারায়ণ ॥ 
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যেখানে ভকি,ত আছে ডিল! বেয়ে যান। 

রাজ। পাত্র ছুজনারে দেখিবারে পান ॥ 

দেখিয়৷ লাউসেনে রাজ কোলে কর্যা! নিল। 

হের দেখ গোউড় সহর মজে গেল ॥ 

পৌষ মানে বাঁদল হ'ল হের দেখ বান। 

ক্ষেতের সরিষ। গেল খামারের ধান ॥ 

না জানিয়। গৌড়ে করিলাম ধর্শপুজা। 
আমারে বঞ্চিত কেন হোল ধশ্মরাজা ॥ 

আপনি লাউসেন রাজা পৃঙ্থহ ঠাকুর । 

তোমা হোতে আমার যেনছুঃখ যায় দূর ॥ 

এত শুনি পেনরাজ1 করিল গমন। 

পেনকে দেখিয়। স্থির হইল পবন ॥ 

ঘুচিল বাদল উদয় দিবাকর । 

ম।রুতি বিদায় হোয়ে না দেখিয়ে অন্বর ॥ 

লাউমেনে পূজা দিল ভেবে নারায়ণ । 

মরা প্রাণদান পাইল হার| পায় ধন। 

জয় জয় শব হইল গৌড় ভূবনে। 

সেনের গৌরব বড বাড়িল তখনে। 

তা দেখিয়া মাহুদের মুগ্ডে গড়ে বাজ। 

(পাত্র বলে অবধ।ন কর মহারাজ | 
লাউচসনে ধন্য ধন্ত কর কি কারণ ॥+ 

বিষয় ততগির হোল বিদায় পবন ॥ 

শনিবারের বাদল পাইল শশীবার | 

বিষয় ঠতগির হোল কেব। রয় আর! 

তবে জানি লাউসেন ধর্মের ভনিতা। 

' পশ্চিম উদঘ় দিকু দেখিব যোগাতা ॥ * 

তাহার বচনে যদি হয় আর লয়।* 

অবশ্ঠ করিয়! দিবে পশ্চিমউদয় ॥ 

যেইখানে হোলে পাগ ঘুচে সেইখানে। 
পরকালে ম্বর্গে যাবে চাপিয়ে বিমানে ॥ 

এই কথা হৈল মোর শুন বাপধন । 

পশ্চিমে উদয় দাও পুজি নারায়ণ ॥ 
"এত শুনি মহাপাত্র হেসে হেসে কয়। 

রাজবাকা কোনকালে মিথ্যা নাহি হয় ॥ 

রাজার কথ। অন্যথা করিবে কোনজন । 

পশ্চিম উদয় দিতে করহ গমন ॥ 

সেন বলে কলিতে নিদ্রিত দেবগণ। 

অন্তগিরি উদয়গিরি এ কথা কেমন ॥ 

্রঙ্গাগ শকতি নাহি পশ্চিম উদয় দ্রিতে | 

আমাকে করিলে আজ্ঞ। হাকণড যাইতে ॥ 

চারি মাস ময়না নগরে আমি যাই । 

পূজার কারণ জানি লব মায়ের ঠাঞ্জি ॥ 

পাত্র বলে তোম!র জননী যদি জাঁনে। 

লৌক দিয় তাহাকে আনাৰ এইখানে ॥ 

সেন বলে জননী আপিবেন হেথা । 

প্রায় বুঝ বন্দী করি যাব মাতাপিতা ॥ 

পাত্র বলে প্রমাণ থাকহ সর্বজন । 

ভেয়ের বাড়ী বোন এলে হয় বন্দীধান। | 

আমি বাসি ভাগিন। ভাগিনা বাসে পর। 

ভাঁগিনার সম্বন্ধ ঘুচিল অতঃপর ॥ 
হেদে রে কোটাঁল এরে ধাক| মেরে লে। 

লাউসেনে লইয়! এখনি বেড়ি দে॥ 

বেড় দিল লাউসেনে রাখিল কারাগারে। 

পেন বলে বীর কালু তুমিযাও ঘরে ॥ 

মায়ে গিয়া কহিবে এ সব বিবরণ । 

ঘোরতর বিপদে ফেন্লি নারায়ণ। 

অবোধ ভূপতি কিছুই নাহি বুঝে। 

সামার বচনে মেসো পশ্চিমউদয় খুজে ॥ 

সেনের পাইয়া আজ্ঞ। চলে মহাবল। 

নৌকাদ্স হৈল্ পার ভৈরবীর জল ॥ 

ধাণাধাই চলে জায় না রহে একতিল। 

বীর কালু হোল গিয়া ময়না দাখিল ॥ 

না গেল আপন ঘরে কালু মহাশয়। 

কান্দিয়া চলিল যথ। রাজার আলয় ॥ 

রঞ্জাবতী রাজরাণী অন্দরে বসে আছে। 

হাত ঘুড়ি কয় বীর রঞ্জাবতীর বাছে॥ 

রাঁজার হুকুম দিতে পশ্চিম উদয়। 

সেই পাঁকে ছুই ভাই বন্দী হঃয়ে রয়॥ 
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তোমারে লইতে সেন পাঠাল আমায়। 

এত শুনি রঞ্জাবতী কান্দে উভরায় ॥ 

কান্দিতে কান্দিতে রঞ্জ| করিল গমন । 

রাজাকে ভাকিয়! তবে বলেন বচন ॥ 

কিকরকি কররাজা নিশ্চিন্ত বপিয়া । 

লাউলেনের পায়ে বেড়ি দেখে এস গিয়! ॥ 

যাবে কিনা যাবে রাজা বল স্বর! করি। 

বাছা বিনে তিলেক রহিতে আমি নারি ॥ 

এত শুনি বুড়া রাজ] কান্দে উচ্চৈঃস্বরে। 
বন্থদেবের দশ। হরি করিল আমারে ॥ 

রাজ! রাণী দুইজনে চলিল বন্দীধান1। 

হাহাকার শব্ধ উঠে দক্ষিণ ময়ল। ॥ 

রপ্তাবতী ডেকে বলে জ্ঙ্ীয়ার তরে। 

চারি বধূ সপিয়া দিলম তোমার করে ॥ 

কলিঙ্গা কানড়ার তুমি কেবল জননী । 
ভিতর মহলে থানা করলো! ডুমুনি ॥ 

চিত্রপেন নাতির বদনে চুম্ব দিয়ে। 

কান্দিতে লাগিল রাণী বধৃপানে চেয়ে ॥ 

দোলায় চাশিল রাণী শুণিয়া ছতাশ। 

এ শোক সাগরে হরি করিলে নিরাশ ॥ 

কারু পানে রাজরাণী ফিরে নাঞ্ঞ চায়। 

বড় দুঃখ বেড়ি হোল ল।উসেনের পায় ॥ 

সঙ্গে লয়ে বীর কালু করিল গমন । 

পার হোল কালিনী পছুম! দরশন ॥ 

দিবানিশি চলে যায় ময়নার গণে। 

উপনীত হোল গিয়া ভৈরবী যেইখানে | 

ভৈরবী গঙ্গার জল পার হোল লায়। 

হেনকালে মহাপান্ত্র সম!চার পায় ॥ 

দিগের ডাকিয়! পাত্র বলে দড়বড়ি। 

লাউসেন কর্পুরের পাঁয়ে উভ্তারহ বেড়ি ॥ 

লাউসেন ক্র যথা কারাগার ভিতরে। 
রঞ্জাবতী কর্ণসেন গেল তথাকারে। 

বাহু প্রসারিয়া মাতা পুক্র কোলে নিল। 

বদনকমলে লক্ষ লক্ষ চুম্ব দিল। 

কিসের কারণ বন্দী কহ বাপধন। 

সেনেরে চাহিয়া মাতা বলিছে বচন ॥ 

সেন বলে জননি আর কিসের কুশল। 

আপনি জানহ তোমার ভাই যেমন খল। 

রাজার কাছেতে মাম৷ ঠক কথা কয়। 

হাঁকণ্ডে যাইতে বলে পশ্চিমউদয় ॥ 

করিব ধন্মের পুজ! মেগে নিব বর । 

পশ্চিমউদয় হোলে আসিব তবে ঘর ॥ 

যদি ধন্ম ঠাকুর আমার হয় সথা। 

পশ্চিমউদয় হোলে মায়ে পোয়ে দেখ! ॥ 

কপূর পাতর থাক মায়ের সেবনে । 

আমি যাই হাকণ্ডে পৃজিতে নারায়ণে ॥ 

এত বলি গড় করি হৈল বিদায়। 

রঞ্জাবতী কর্ণসেন কান্দে উভরায় ॥ 

কারুপানে সেন রাজ। ফিরে নাহি চায়। 

বড় ছঃখ বেড়ি হোল মা বাপের পায় ॥ 

সঙ্গে কালু বীর তার করিল গমন। 

ময়না নগরে গিয়। দিল দরশন ॥ 

পাত্র বলে ভাগিন৷ চলিয়া গেল বাঁড়ী। 

রঞ্জাবতী কর্ণসেনের পায় দেও বেড়ি ॥ 

পশ্চিমউদয় নাঞ্চি হয় যতকালে। 

রঞ্জাবতী কর্ণসেন রহিল বন্দীশালে ॥ ) 

ন1 গেল আপন ঘর সেন মহশয়। 

কান্দি চলিল যথা ছিজের আলয় ॥ 

ভূকুদেব ব্রাহ্মণ রাজার পুরোহিত । 

তাহার নিকট সেন চলিল তুরিত ॥ 

নবখণ্ডে হাকণ্ডে হইবে ধন্মপূজ1। 
পৃশ্চিমউদয় দিতে আজ্ঞা দিল রাজা ॥ 

না জানি হাকওড দেশ কোন্ পথে যাব। 

আল্ঞ! পেলে পেইমত দ্রব্য যত লব ॥ 

দ্বিজ বলে তুমি যাবে ধর্মপুজা দিতে। 

করিব ধন্মের পূজা আমি যাব সাথে ॥ 

ন। পাই ধর্মের দেখা ব্রহ্মহত্যা দিব। 

(তামার যে দশ। বাছা সে দশ। ভুঞ্জিব। 
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দ্বিজ বলে সেন রাজ। যদি থাকে ত্বর|। 

ধুপ ধুন! সিন্দুর নায়েতে দাও ভর! ॥ 

উড়ির তওুল লাঁও কেণ্র পানিফল। 

সুবর্ণ কলসে ভরি লও গঙ্গাজল | 
সাওু মুড রথ লাঁও কপিল! নামে গাই । 

আতপ তুল হাগ্ডি নিরামিষ চাঞ্ি। 

শারি শুধ পক্ষী লাও পিঞ্কর ভিতর। 

দেশের বারতা পাব কত দিনাস্তর ॥ 

এত শুন্য। সেনরাজা সাজায় তরণী। 

বারট!| ভকিতে চ।পে সামুলা! আমিনী ॥ 
কান্ধে ঢাক বাজায় বাইতি হরিহব। 

ইছা রাণ| হাড়ি চাপে নৌকার উপর ॥ 

ফলমূল নিল কত চিনি চাপাকলা। 

নারিকেল গুবাক নিল ধুনাঁর পাজলা ॥ 

সবর্ণের হাড়িতে ভরিল স্বৃত মধু। 
বাণিজ্য বেপারে যেন জায় বেণে সাধু ॥ 

পূজার যতেক দ্রব্য ভর দিল লাঁয়। 

ঘর যায় সেনরাজা হইতে বিদায় | 

সেন বলে এস এস বীর কালু ভাই। 
তুমি দেশে হও রাজা আমি বনে যাই ॥ 
প্রজার পালন কর দেশে থাক তুমি। 

নলদশ! হোল ভাই বনে যাই আমি। 

ভাণ্ডার সাবধান হবে দক্ষিণ ময়না । 

বিঘে প্রতি বংসরে লইবে একআন ॥ 

রাত্রিতে কোটাল হবে দিনে হবে রাজা । 

বেটার অধিক নেহে পালিবেক প্রজা! ॥ 

কালু বরে রাজ্য দিয়া কৈল সমর্পণ। 
জরয়পতি পাত্রেরে ডেকে বলিছে তখন | 

আমার ময়না! রাজ্য অবনীর সার। 

রাজ্য ত্যাগ আমাকে করালে নৈরাকার ॥ 

পাত্র নও রাজ হও করহ পালন। 

আমার বদলে দেশে পৃজ নারায়ণ ॥ 

জয়পতি পাত্রেরে রাজা মাগিল মেলানি। 

তবে গেল সেনরাজা বথ| চারি রাণী। 

চিত্রসেন খেল! করে বসিয়া মেজায়। 

বেট] বল্যা লাউসেন কোলে নিল তায়॥ 

সাতবার চুম্ব খায় বদনকমলে। 
'ধর* বলে ফেল্যা দিল কলিঙ্গার কোলে ॥ 

যাইব হাকগু দেশ আসি বা নাআসি। 
কলিঙ্গে বলেন আমি সঙ্গে যাব দাসী 
সেন বলে তপস্তাতে বড় ছুঃখ হবে। 

চিত্রমেনে চোখে চোখে সর্বদা রাখিবে॥ 
এত শ্তন্তা কান্দিল সেনের চারি রাণী । 
গোবিন্দ গমনে যেন ক্ষান্দেন গোপিনী ॥ 

ক'রুপানে পেনরাজ। ফিরে নাঞ্জি চায় । 
বড় ছঃখ বেড়ি হোল ম! বাপের পায়॥ 

পাসরিল মায়া মোহ সংসার বালন]। 

ছাড়াইয়৷ গেল রাজা দক্ষিণ ময়ন] ॥ 

আকুল হইয়! কান্দে ময়নার প্রজ1। 

কেহ বলে কোথাকে চলিলে রামরাজা ॥ 

রমণী পুরুষ কান্দে বলে হায় হায়। 

জয় ধর্ম বল্যা রাজা চাপিল ডিঙ্গায়॥ 

দৃগুধারী কাগ্ডারী বসিল বিশাশয় । 

রাজার চাকর তাঁরা সর্ববকাল রয় ॥ 

বাহ বাহ বলিয়া ডিঙ্গেম ইল স্বরা। 
ছুটিয়া বহিল ঘেন গগনের তারা ॥ 

কা'লিনী বাহিয়া সরশ্বতীতে মিলিল। 

সলিল সরণি সেন সদাই চলিল ॥ 

ডাইনে নীলাচল রহে যেখা জগন্নাথ। 

জয় জগন্নাথ বল্যা জোড় করে হাত॥ 

বর মাগি প্রণিপাত করিল তথায়। 

পূজা দিয়া লাউসেন চাপিল ডিঙ্গায় ॥ 

হরিবোল বলিয়ে ভাগিয়ে চলে ডিস্ক । 

তরঙ্গে তরণী যেন চড়াই আর ফি্গা ॥ 
বাহ বাহ ডাকিছে যতেক বাহিন্ত্রাল। 

দেখিতে পাইল গিয়৷ রামের জাঙ্গাল ॥ 

ছাড়াইল চড়ুয়ে নামেতে কাস্তিপুর। 
দরিয়ায় ভাঁলিল রাঙ্গা ভাবিয়৷ ঠাকুর ॥ 
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কলিষুগে কল্পনা করুণাময় জানে। 

ছলিতে আইল ধর্ম রাজা লাউসেনে ॥ 

পশ্চিমউনয় হবে জানিয়া পরতেক। 

ফকির হেল ধশ্্ আপনি আলেক ॥ 

জলেতে মস্জিদ ভাসায় আর বনবাজার। 

ধন্ম কর্যা ধন্ধমায়া! সব অন্ধকার ॥ 

ফকির ফুকরে সব কারে নাঞ্চি দেখি। 

মস্জিদ পিগ্ররে জলে তায় শুক পাখী ॥ 

সেন বিন। আর কেউ অন্ঠে নাঞ্জি দেখে । 

দামসত্তি দেদার বলে ফকির সবডাকে॥ 

দামমতি দেদার আমলা নাদামসতি দেদার । 

ফকির বলেন বাপা হোদাম আল্লার ॥ 

জয়ধন্্ম ডাকিছে ভকিতে বার জন। 

ফকির বলেন জয় মানে কোন্জন ॥ 

জয্ন জগন্নাথ হরি জয় জগদীশে। 

আমার সেলাম গুরু তারে কোন্ দিশে | 

বুঝিলেন ফকির ভকত বটে এই । 
ফুকারি এ ফকির লাউমেনে ফের দেই ॥ 

শুন শুন পরমহংস হন কোন্জন। 

সেন বলে সেই আল্লা শুন্তের স্থজন ॥ 
ফকির বলেন বাপা নিষেধ কিএ মেরা । 

এক বাত কহি যদি মন মিলেগা তেরা ॥ 

পঞ্চ বর্ণের গাভী এক ছুগ্ধ কেন। 

সেন বলে এক রাহ1 এই তত্ব জান ॥ 

ফকির বলেন বাপা খুব খবরদার । 

হাম জানে দোয়া তোরে তবে কেবা করতার ॥ 

লুকাইল মসজিদ বাজার গেল তল। 

কাল ধুলো উলিল চতুর্দিকে জল ॥ 

দেখিতে পাইল রাজা ভরদ্বাজপুর | 

যার বাড়ী অভিথ হোলেন শ্রীরামঠাকুর ॥ 

শালগ্রাম নামে স্থান মহানদী তীর। 

সনকের বনে গেল সেন মহাবীর ॥ 

ছাঁড়াইয়া গেল রাজা শৃঙ্গবের বন। 

ছুর্বানাধ তপোবন পাইল দরশন | 

অনাদি-মঙ্গল 

ভেক ভূজঙ্গম নিদ্র! যায় এক ঠাঞ্জি। 

এমনি মুনির আজ্ঞ। কোঁন হিৎসা নাঞ্জি | 

বাহিল যুগল দহ ময়নার রাজ । 

দেখিল বিমলাঁপুরে যথা দশতুজা ॥ 

স্বর্গে মন্দাকিনী পাতালে ভোগবতী । 

ভোগবতী হোতে গঙ্গ। নেবেছে বস্থমতী ॥ 

(কোন গিরি হোতে গঙ্গা নেবেছে মোহিতে। 

সেই পথে গেল সেন পশ্চিমউদয় দিতে |) 

যেই দেশে নৃপতি কপোতন্থুত রাজা । 

সেই পথে গেল সেন করিতে ধর্পূজা ॥ 

'দেখিল হাক নদী বয়েছে উজান । 
সপিল রয়েছে পুর্ণ শোণিত সমান ॥ 

সামুল1া আমিনী সধ দেখাইয়া দেই। 

চেয়ে দেখ বাপুরে হাকণ্ড নদী এই ॥ 

এই নদী হাকণ সর্ব শান্্েতে কয়।) 
সম্ধযাকাঁল হোলে কুধ্য এইখানে নায় ॥ 
এই গিরি দেখ! যায় বড়ই বিস্তার। 

তরণী আড়াল হোলে হয় অন্ধকার ॥ 

এইখানে পুজিলে ধন্মের দেখা পাবে। 

বন কাট এইখানে ধন্মের পূজা দিবে ॥ 

এত শুনি তরণী বান্ধল লয়ে ঘাটে। 

জয় দিয়। ভরিতে কুলেতে গিয়া উঠে ॥ 

ইছ। রাণা হাড়িকে ডককিয়। দিল পান। 

বন ফেটে কর তুমি ঘাটের নিশ্মাণ॥ 

আজ্ঞ| পেয়ে ইছ। বরাণা কুঠারি নিল করে। 

নানা জাতি বন কাটে ঘাটের উপরে ॥ 

সেগুড়। সেঁকুল কাটে তাল তেঁতুল সোন!। 

শুকৃনা কাঠ বেছে রাখে জালাইতে ধুনা ॥ 

নানা জাতি বন কাটে হাকগেের ঘাটে । 

কদশ্ব বকুল রেখে আর সব কাটে ॥ 

রামরস্তা পুঠিয়া করিল পরিসর । 

আশখের গোড়া বান্ধে আনিয়া পাথর ॥ 

কপিলার গোময়ে পবিত্র হইল ম!টি। 

উচু করি জগ.দি বান্ধে করে পরিপাটী ॥ 
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এইখানে অঘোর বাদগ পালা সায়। 

হরি হরি বল সবে ধর্মের সভায় ॥ 

শুনিল্পে এ কাণ্ড চিতে পূর্ণ অভিলাষ । 
অনাদ্য মঙ্গল গায় কবি রামদাস॥ 

ইতি অনাদি মঙ্গল নামক ম্হাপুরাণে মঘোরবাদল পাল! নামে একবিংশ কাণ্ড সমাপ্ত ॥ 

দ্বাবিংশ কাণ্ড । 
জাগরণ পাল। লিখ্যতে | 

বন কেটে ইছার1ণ| বাদ্ধিল বসতি। 
তাহাতে পুজিবে রাজা ধন্ম গুণনিধি ॥ 

পুজার যতেক দ্রব্য এনেছিল নায়। 

আজ্ঞা পেয়ে ভক্তিতে তুলিয়! নিল তায় ॥ 

দ্রব্য যত গাজনে রাখিল সারি সারি। 

স্বর্ণের কলসে রাখিল গঙ্গাবারি ॥ 

কান্ধে ঢাক বাজায় বাইতি হরিহর। 

বেত হাতে নাচিছে ছুল্লভ সদাগর ॥ 

জয় ধর্ম বল্যা রাজা মুক্ত কৈল কেশ। 

রাজপাট! ঘুচাইয়া হোল নন্গ্যাসীর বেশ ॥ 

জয় ধর্ম ডাকিল ভক্তিতে সওদাগর । 

হাকগ্ডের জলে চান আনন্দ অন্তর | 

তিনবার কুশজলে করিল বন্দনা । 

জলে ডুব দিতে হোল পাবকের সোনা ॥ 

সান কর্যা মহারাজ আইল গাজনে। 
করিতে ধর্মের পুজ। বৈসে সাবধানে ॥ 

অঙ্গন্ঠাস কায়শুদ্ধি ভূতগুদ্ধি হোয়ে। 

আসন করিল শুদ্ধি পুজার লাগিয়ে ॥ 

ধর্দ পূজে লাউনেন উপবাপী হোয়ে। 

দিনে লক্ষ তুলসী দেয় গল্গাজল দিয়ে ॥ 

আশী মণ ধুন! জলে বুকের উপর । 
তবু দয়া না করিল নিঠুর মায়াধর ॥ 
জিহ্বা কেটে দশবার দিল কলাপাতে। 

তবু দেখ। না হইল ঠাকুর জগন্নাথে । 
২৬ 

হে ধশ্মঠাকুর দিনের দিবাকর । 

কপট তেজিয়ে দেহ পশ্চিমউদয় বর ॥ 

ভক্তবৎসল তুমি ভকতের কাজে। 

স্থধন্থায় রক্ষা কৈলে তগুতৈলমাঝে ॥ 

ভকতবৎসল তুমি ভকতের গতি। 

পুরাণে শুনেছি তুমি পাগুবসারথি ॥ 

যতুগৃহে সেকালে পাণগ্ব পঞ্চজন। 

তোমার নামে নিস্তার পেয়েছে ততক্ষণ ॥ 

অষ্টাদশ অক্ষৌহিণী নুপতির সাথ। 
অর্জুনর অনুগত আপনি রাধানাথ | 

আপনার বন্ধন মা বাপের পায় দিয়া 

হাঁকণ্ডে এসেছি প্রভু আমি অভাগিয়া ॥ 

হলো] বন্দী জনক জননী ছুইজন। 

এ বারো বৎ্সর হোল নাহি দরশন ॥ 

এত বল্য! লাউসেন ধণ্ম পূজা করে। 

হোথা বাজ পড়ে গিয়া মাহুদিয়ের শিরে ॥ 

লাউসেন রাজা রৈল হাকগ্ড ভিতর। 

মান্ুদে পাতর নিয়ে গুনহ উত্তর ॥ 

বার দিয়ে বসেছে ভূপতি গৌড়েশ্বর | 

অনেক পণ্ডিত বৈসে দরবার ভিতর ॥ 

বিশারদ বসেছে বৃদ্ধের শিরোমণি । + 

রাজা বলে কহ দি কৃষ্ণকথা শুনি ॥ 

কষ্চকথ! শুনিতে রাজার গেল 'মন। - 

নলরাঞ্া বনে গেল দৈবের কারণ ॥ 
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কলি আর দ্বাপর নলের কৈল পীড়1। 

স্বাদশ বৎসর গেল রাজপাট ছেড়া ॥ 

নল আর দময়স্তী ফিরে বনে বনে। 

শোলমাছ পড়েছিল কুড়াইল গণে ॥ 

দাহন করিতে দিল দময়স্তীর হাতে। 

বলিতে লাগিল রাজারাণীর সাক্ষাতে ॥ 

পোড়াইয়া আন মীন করিব ভক্ষণ । 

এত বল্য! গেল নল করিতে তর্পণ ॥ 

গগনে চাহিয়া দেখে অবসান দিন। 

দাবানলে পাটরাণী পোড়াইল মীন ॥ 

পাধাপিতে পোড়া ম্তস্ত যাঁয় পলাইয়। 

পরম আনন্দ রাজা একথ। শুনিয়া ॥ 

মাহুদিয়ে সমস্ত শুনেন মনে মনে। 

নলদশ। ভাগিনার ঘটিল এতদিনে ॥ 

পাত্র বলে এখন কি করিব উপায় । 

কোন্ বুদ্ধে ভাগিন! যমের বাড়ী যায় ॥ 
পশ্চিমউদয় দিতে গিয়াছে ভাগিনা । 

আমি আজ লুটে নিব দক্ষিণ ময়না! ॥ 

লুট কর্যা আনিব সেনের মালম্স্কা 
রামমণি মুকুতা। পরেশ হীরে গাথা । 

ভাঙ্গিব সেনের বাড়ী না রাখিব দেশে। 

সেনের ভিটার মাঝে বুনিব সরিষে ॥ 

মনে মনে যুকতি করিল মতিমো। 

মোগল পাঠানে দিব চারি ভাগ্ন! বো | 

কলিঙ্গ! কানড়া দিব হাসান হোসেনে। 

লিমুল্যার বিবাদ ঘুচাব এতদিনে | 

ভাগিনার বংশে যেন নাহি দেয় বাতি। 

হাতীর পায়ে ফেল্য। দিব চিন্তরসেন নাতি ॥ 

আমি আজ লুটে নিব ময়না মধুপুর । 

তবে ত আমার বুকে ঘুচিবেক দুখ ॥ 

তবে যদি এই কন্মব করিবারে নারি। 
ভবে আমি মহাপাত্র নাম বৃথা! ধরি | 

এই যুক্তি মহাপান্ত্র ভাবে মনে মনে। 

আরবার কহিছে রাজার বিস্তমানে | 

আমার বচন রাজ! গুন মন দিয়া। 

লাউসেন ভাগিনা কোথা দিলে পাঠাইয়! ॥ 
পশ্চিমউদয় দিতে গিয়াছে ভাগিনা । 

কোথাকার গণ্ড। শ্রুটে দক্ষিণ ময়না ॥ 

দিবস ছুপুরে গণ্ড| উজানির মাঠে । 

তিন সন্ধ্যে পড়েছে ময়নায় আগর হাটে ॥ 

রাত্রির ভিতরে গণ্ড বার ক্রোশ যায়। 

লোকের ঘর দুয়ার ভেঙে কলিচুণ খায়॥ 

গণ্ডায় লুটিল রাজ্য হৈল বাথান। 
অতঃপর ময়নায় হবে সমাধান ॥ 

ব্রাহ্মণ পণ্ডিত হোল চারি বেদ ছাড়1। 

কায়হ্থ পলায় ফেলে কাগজের তাড়া ॥ 

অনাদ্য পদারবিন্দ ভরসা কেবল। 

রামদ।স গায় গীত অনাদ] মঙ্গল ॥ 

চারি রাণী পলাইল চারি রাজার ঝি। 
পলাইল বীর কালু দোষ দিব কি॥ 
যুবতী পলায় কারে! হাতে কাখে পো। 

মেঘেতে বিজলী যেন নেপনের লো ॥ 

পড়িলে উঠিতে নারে কেশ নাহি বান্ধে। 

কোথ। ছিল পাপ রাছু গরাসিল টাদে॥ 

তামুলী পলায় পথে গোয়ালা কত হুড়। 

মোদক পলায় কত ভূমে ফেল্যা গুড় ॥ 

ভাঙ্গিল ময়না রাজ্য হল বিথান। 

রাক্তা বলে কর ভাই য1 হয় বিধান ॥ 

সাজ পাত্র ধতেক লইয়া! দলবল । 

আজি পার হোয়ে যাবে ভৈরবীর জল ॥ 

কালি গিয়। গগ্জার উপরে দিবে হানা । 

অতঃপর সাজ পাত্র লয়ে রাজসেনা ॥ 

গণ্ড। বধি আনিব গণ্ডার লেজকান। 

রামমধি মুকুতা মাথার খড়াথান ॥ 

গণ্ড। বধি দেখিব দক্ষিণে জগন্াথ | 

ব্শ্ধাণ্ডের রাজার বাজারে খাব ভাত ॥ 
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আপনি সাজিতে যায় রাজা গোৌঁড়েশ্বর। 

পাত্র বলে মোর মুগ্ডে পড়িল বজ্জর 

বুদ্ধির সাগর পাত্র ভাবে মনে মনে। 

রাজাকে সান্বনা করে মধুর বচনে ॥ 

তুমি যাবে শিকারেতে রাজ্যে সর্বনাশ 
অরাজকে গৌড়দেশ মজিবে নরেশ ॥ 
দিবসে লুটিবে রাজ্য সকল ডাকাত । 

কদাচিৎ সঙজ্জনের রক্ষা হয় জাত ॥ 

রাজা সন্ত্রাজিৎ মৈল আপন সাধনে । 

রাজপাট ছাড়ি মৈল লঙ্কার রাবণে ॥ 

নফর হইতে যদি কার্য্য সিদ্ধ হয়। 

তবে কেন আপনি সাজিবে মহাশয় ॥ 

হাতে অল্প পাইলে ত মুখে নাহি যায়। 

কি কাজ আকুষি যদি হাতে ফল পাই ॥ 

তুমি আমার ঠাকুর কেবল জগন্নাথ । 
আমি তোমার নফর কেবল খানে জাত ॥ 

প্রজার পালন কর দেশে থাক তুমি। 

গণ্ডার শিকার করি আ'ন গিয়া আমি ॥ 

আমি পাত্র জোরাজুরি ন করি নগরে । 

কাষ্ঠ হাতে চাহিয়া আনিব ঘরে ঘরে ॥ 

কালিনী গঙ্গার জলে রে'ধে খাব ভাত। 

সবে মাত্র ভাগিনার কাটিব কলাপাত ॥ 

এতে যর্দি কিছু বলে কালুপিংহ ধল। 

সহিতে নারিবে তোমার নব লক্ষ দল ॥ 

ডোম জাতি যদি বলে কদর্থিত বাণী। 

তবে রাজা পশ্চাৎ হইবে হানাধানি ॥ 

সভামধো মাহুদে করিল নিবেদন । 

অনাগ্ঠ মঙ্গল রামদাস বিরচন ॥ 

প্রথমে সাজিল মুখ্য হানান হোসন। 

মীরমিঞ্া মোগল পাঠান অগণন ॥ 

কারের স্পাই আইল নরপিংহ রায়। 

পাগুবের রণে যেন ভীম মহাশয়। 

সাজিল মুকুন্দ মল্প তাহার দোসর । 

ভীম পর্র।জয় মানে যাহার সমর ॥ 

রাজার জামাত! সাজে ছবকরাজ ল।। 

হাতী ক'রে বোঁছে আনে হিঙ্গনের কা ॥ 

পরশপাথর ভাসে সাগরের ফেন। 

পান্রের ভাগিন! সাজে নামে বূপসেন ॥ 

রাম রায় রূপসেন যম অবতার। 

তার সঙ্গে ঘোড়! সাজে বাছা হাজার ॥ 

উভধলে কোমর বাদ্ধে সেখ বাহাছুর খ!। 

যার পান যোগায় তাখলী হরি ঈ1॥ 

সাকি বাকি সাজিল যমজ ছুই ভাই। 

গড়ে যেব! নাহি মানে রাজার দোহাই ॥ 

চূড়া নামে ঢালী সাজে জাতিতে তামলী। 

হাজার ধাম্থকী তার তিন হাজার ঢালী॥ 

ইন্দে মেটে কোমর বান্ধে ভাট গঙ্গাধর। 
লাফ দিয়া চাঁপে গিয়া হাতীর উপর ॥ 

কুজোড় কাবাড়ি আর হালনিয়৷ ঘোর । 

ভেকরধাঁরী মন্ন্যাসী অনেক জুয়াচোর ॥ 

উভদলে কোমর বাধে রমতির ডোম । 

যার স্বন্ধ সদাই বসয়ে কাল যম ॥ 

ফরিকাল পাগ সাজে যজ্ের আগুন। 

ধাইল ঢঙ্গনে পাগ মাথায় চঙ্গন ॥ 

ফারাস| ফারাস সাজে নাছি বুঝে বোল। 

কুশমেট্য। বাগদী অনেক ভূঞেকোল ॥ 

তেতুলে বাগী সাঁজে যমের দৌসর। 

হাড়িয়ে চামর কত কাশের উপর ॥: 

তিন হাজার ঢালী তার অনেক ধাঞ্ছকী | 

আগু দলে মারি করি বামে হয় ঝুকি ॥ 

রাউত মাউত সেজে আসে কানেকান। 

খুব খুব তাজির পিঠে খুব খুব গাঠান।॥ 

কামানী কামান দাগে পড়ে বড় গোলা। 

চন্দ্র বাঁণ পড়েছে ধরণী করে আলা ॥ 

ধুম ধাম শবদে কামান ধ্বনি শুনি। 

ধাওয়াধাই ধর ধর কাপিছে মেদিনী ॥ 
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কালোধলে! একাকার যেন কেশেবেণ।। 

গুস্তির প্রমাণ সাজে নবলক্ষ সেনা ॥ 

আপনি সাজিল পাত্র হাতীর উপর 

পিঠে শোভ1 করেছে পামারি মনোহর ॥ 

ঝলমল মাথায় স্থব্্ণ দগড ছাতি। 

ভাগিনা বিনাশে যায় ময়না বসতি ॥ 

উঠ গারি বেগারি কামানী শলাধার। 

রায়বেশে সিফাই ডাকিছে মার মার ॥ 

বার হোল ঢালী পাগী ঢালে দিয়া মাথা। 

দশবিশ বন্দুকী এক এক ঢালে গাথ। | 

ঢাল পাগ দিয়া উঠে গগনে ক্ফুলিঙ্গ। 
সদাগতি শর যেন সঞ্চরে কুরঙ্গ ॥ 

পাক্র বলে রাজ ঠসঙ্গ শুন মন দিয়া। 

ময়না! নগর চল ভৈরবী পার হৈয় | 
পার হোল বড় গঙ্গ৷ নায়ে করে ভর। 

দিবানিশি চলে যায় রাজার লক্বর ॥ 

অনাদ্য পদারবিন্দ ভরস| কেবল। 

রামদাস গায় গীত অনাদ্যমঙ্গল ॥ 

ছিবিাহাহহ্তিত 

দিবানিশি চলে যায় ময়নার গণে। 

সৈন্ভের পায়ের ধূলা উঠিল গগনে ॥ 
আগুকার লস্কর যত ঘিয়া জল থায়। 

পিছুকার লক্কর রীধুনি নাহি পায় ॥ 

কেহ বলে কি হলো মাহিনে জমকাল । 

সৈন্তের চাপানে কত মরিল ফরিকাল ॥ 

বেগারের জঞ্জাল বচন নয় সোজা । 

মহাজন জানে নাই ঘাড়ে দেয় বোঝ! ॥ 

বামদিকে তারাদীঘী বেশ্ঠার শ্মশান । 

তের ঘর লোক যার বার ঘর ঢেমন ॥ 

দেখাদেখি কজন! করিল পাছুয়ান। 
কুলচণ্তী ছাড়াইয়৷ আইল বদ্ধমান | 

সত্যের গঙ্গ। দামুদর তড়ে পার হোয়ে। 
উড়ের গড় কামালপুরে উত্তরিল গিয়ে । 

বন্দিয়। দবির পীর সম্মুখে প্রণাম। 

বারাকপুর বামে রইল সৈদের মোকাম ॥ 
ভান দিকে নারুগ্রাম দক্ষিণে নগরী । 

-আমিনে সরাই দিয়ে এল মোগলমারি ॥ 

দিবানিশি চলে যায় ময়নার গণে। 

দেখাদেখি উত্তরিল গড় মান্দারণে ॥ 

ধূল ভাঙ্গা প্রতাপপুর হইল পরবেশ। 
মানকর ছাড়।ইল কাসজোড়াদেশ ॥ 

উভে যোল ক্রোশ দেখে পছ্মার বিল। 

অমঙ্গল মাথায় উড়িছে ডে।মচিল ॥ 

পাড়েতে ময়না দেখে দিবসে আধার। 

পাথরে কন্দর নদী বনে ঝোড় ঝাড়॥ 

দেখিল কালিনী গগঙ্গ। ছুকুল গভীর । 
রাজহংস চরে কোথা কোথ| মন্দ নীর | 

পাত্র বলে রাজসৈন্য দেখ দৃষ্টি দিয়া । 

এই ভো। ময়না গড়ে উত্তরিলে আসিয়া ॥ 

দিনে কেহ না যেও রে ময়নার গড়। 

ছয় দণ্ড বেলা আছে দেখি দিবাকর ॥ 

ময়ন৷ নগরে আছে কালুসিংহ ধল। 

দেখা দিলে হানিবে যতেক দলবল ॥ 

তার্দিকে চাহিয়া লক্ষ্মা। চার গুণ বাঁড়।। 

কেবা আছে তার সঙ্গে ধরে ঢাল খাড়| ॥ 

সাকা শুক] নাম শুনে প্রাণ উড়ে যায়। 

তের ডোমের নামে যম জল নাহি খাম ॥ 

দূর কর বচন বিরস গণ্ডগোল । 

কাপড় চাপা দিয়া! ফেলে রাখ কাড়া ঢোল ॥ 

নিশানদারের বেট যদি দেখায় নিশান । 

চাকু ছুরি দিয় তার কাটিব নাককান | 

শিক্গ।দারের বেট। যদি শিলের দেয় ফুক। 

মশাল জালায়ে তার পোড়াইব মুখ | 
দামামাদার যদি দামামায় দেয় ঘ|। 

আপনার হুকুমে ভাঙ্গিব হাত পা ॥ 
কাড়।দার যদি ব কাড়ায় দেয় কাটী। 
এইখানে গর্ত খুঁড়ে বুকে দিব মাঁটী॥ 



অনাদি-মঙ্গল ০৫ 

এত যদি বলে পাব্র সভার ভিতরে । 

মন্যোর দায় থাকুক ঘোড়। নাই সরে॥ 

বীরদাপে বসে গেল নৰ লক্ষ সেনা । 

একাকার জঙ্গলে জঙ্গলে করে থানা ॥ 

ক!লো ধঙো একাকার পড়ে কত তান্বু। 

মধ্দলে উত্তরিল হোসেনের মামু॥ 

সিপাই কানাৎ থান! করে সারি সারি। 

বেচা কেন! আরম্তিল বল্দে বেপারি ॥ 

হুকুমেতে বেগারি বেগার সব খাটে । 

হাতে করে কোদাল চৌন্দিকে গড় কাটে ॥ 

কাঁদ] করে চৌদিকে দিলেক আড়কাদি। 

পাছে লোকে হান! দেয় শেষ ভাগ রাতি ॥ 

হিমালয় প্রমাণ রহিল হাতী ঘোড়|। 

আগু চৌকি বপিল ধনুকে দিয়] চড়া ॥ 

পাত্র বলে হের এস ভাট গঙ্গাধর | 

কালুকে ভূলাতে যাও ময়না নগর | 

পাট হাতী সাজি লও আর পাট ঘোড়।। 

কালুর তরে নিয়ে যাও জামা আর জোড়া ॥ 

লোখের তরে লয়ে যাও তসরের সাড়ী। 

তার বৌএর হাতে দিও স্বর্ণের চুড়ী ॥ 
কালুকে এ সব কথা কবে কাণে কাণে। 

রাম যেন রাজত্ব দিয়েছে বিভীষণে ॥ 

বলো! তায় ঘুচাব চুপড়িবেচ1 নাম। 
কলিকালে বিস্তর শুনেছ কলিরাম ॥ 

আপনার ছুহিতা কালুকে দান দিব। 

গৌরব করিয়! কথ| দরবারে কহিব ॥ 

কায়স্থ ব্রাহ্মণ ডেকে করাব যজ্ঞ ধোঁম। 

বল তারে ঘুচাব চুপড়িবেচ। ডোম ॥ 
ভাট বলে যেতে নারি দক্ষিণ ময়না । 

কাজ নাহি খেদমতে সামান্ত মাহিন! ॥ 

ম্ছ। কাজে থেটে মরি রাজার বেগার। 

বিদেশে হারাব প্রাণ কি কাজ আমার।॥ 

মিছে কাজে খেটে মরি নিতুই নিতুই। 
আজ হইতে ঢাল খাঁ তুলিয়া থেতুই 

দশ গণ্ডা কড়ি দেহ খরচ লাগিয়া । 

তাহার অর্ধেক লয় কল্ুর কাটিয়া ॥ 
এত বল] ঢাল ফেল্যা বসে গঙ্গাধর ' 

হেটমাতা হইয়! রইল মাহুদে পাত্তর ॥ 

আদেএ করিন্থ আমি কোন্ ছার কথা। 

এর তরে ভাট বেট হেট করে মাথা! ॥ 

যেজন আনিবে কালু ডোমের বারতা । 

তারে আমি ধরাইব ভাগিনার ছাতা! ॥ 

আর ইলাম করিব ভাগিনার চারি রাণী | 

থসাব কাবাই তারে পন্াইব ভূণি ॥ 

এত শুনে প্রাণ উড়ে গেল সবাকার | 

কেহ বলে বাপ রে বিপাক হোল আর ॥ 

রাউন্ত মাথার পাগ খলাইয়া রাখে। 

জোড়! ঘোড়। কাবাই বিমন হোয়ে থাকে ॥ 

হাজারি হাজারি চোর রাজার চাকর। 

থপায় কানের সোন। কানের তোড়র ॥ 

চোর বলে বেরুন করিয়া ভাত খাব। 

মাথা কাট যদি তে| ময়ন! নাঞ্জি যাব ॥ 

ন নিল রাজার পান যায় গড়াগড় । 

পাত্র বলে মিছা খাও নৃপতির কড়ি ॥ 

নবলক্ষ সেন যদি হইল হেটম'গা। 
পাছে ছিল নিদে চোর এসে দিল দেখা ॥ 

জোহার করিয়! নিদে উঠাইল পান। 

রামরামী করিছে পাত্রের বিদ্যমান ॥ 

আমার সারথি বটে দেবী দশভুজা। 

পাত্র বলে তোকে করব ময়নার রাজা ॥ 

তোর রাণী করে দিব কানড়! কুমারী। 

রাজাকে করিয়৷ দিব তোর আজ্ঞাকারী ॥ 

তোর মাথায় ধবল ছাতা ধরিব আপনি। 

তোরে করিব শচীপগতি ময়না অবনী ॥ 

চোর বলে জানি সব কুলের বড়াই। 

মাস ছয় খেটেছি মাহিনার দেখা নাই ॥ 

বচনে পাইলাম ঘোড়। মদমত হাতী। 

তোমার কাজেতে গেলে চড় আর লাখি॥ 



২০৬ অনাদি-মহীল 

আমার আজ্জায় বয় বসস্ত বাতাস । 

আজ্ঞ! পেলে ব্রহ্ম।র গলাপ্ন দিই ফাল॥ 

এত বলি বেদ্ধে নিল রাজার কাপড় । 

আজ্ঞা মাত্র চলিল ময়নার সাত গড় ॥ 

নিদে বিদে সিদে চোর মনেতে আরতি । 

আজ্ঞা পেলে ব্রহ্ম ।র আনিতে পারি নাতি ॥ 

এত বলি চার চোর করিল গমন । 

কালিনী গঙ্গার ঘাটে দিল দরশন ॥ 

দেখিল কালিনীর জল কাঁজল বরণ। 
তক্ষনি পড়িল মনে ছর্গার চরণ ॥ 

নিদে বলে মিটে দাদা আর যাব কোথা। 

এইখানে পুজা কর কালিক1 দেবতা ॥ 

মহীরাবণের কথা পড়ে গেল মনে। 

চুরি করে লয়েছিল শ্রীরাম লক্ষ্মণে ॥ 
সেই মহাবিগ্ঞা আছে কালিকার ঠাঞ্চি। 

দেবীপুজা বিনে গো চোরের গতি নাহি ॥ 
মারীচ সমান যুদ্ধ করিল আরম্ত। 

কালিনী গঙ্গার ঘাটে চোরেদের দত্ত ॥ 

কাল ধলো ছাগল করিছে বলিদান। 

মহাবিচ্য! জপ করে হোয়ে সাবধান ॥ 

মন্ত্রের অধীন বলে সকল দ্রেবতা। 

স্মরণ মান্রে ভগবতী হইল| উপনীত ॥ 

মন্থষ্যের মাল! গলে চঞ্চল নয়ন । 

টন্ টস্জবা জ্যোতি বিকট রসন ॥ 

"দশন মকরমুলা বদন বিশাল । 

রুধির ভক্ষয়ে কালী হাতে করা থাল ॥ 

পরিসর মড়ার উপরে ছুটি পা। 

নিকটে শিবার শব্ধ বিপরীত রা ॥ 

বর মাগ বর মাগ বলিছে বাস্থুলী। 
বর মাগে নিদে মেটে হোয়ে ক্ৃতাগুলী । 
মনে মনে জপে জয় যশোদানন্দিনী। 
কংসের বিনাশ কালে কৃষ্ণের ভগিনী ॥ 

গোপাল গোবিন্দ তুমি গঙ্গা নারায়ণ। 
অকালে বিধাতা লৈল তোমার শুরণ ॥ 

তুমি স্বর্গ তুমি মর্ত্য তুমি সে পাতাল । 
এরাবতে ইন্দ্র তুমি গরুড়ে গোপাল ॥ 
কূপ। কর দনুজদলনি দশতূজা। 

শঙ্করের শঙ্করি সন্কটে কর কপা॥ 

হরিভক্কি প্রদায়িনী তুমি ভগবতী । 
তোমার ভজন! বিন! নাহি হ্বর্গগতি ॥ 

বাসলী বলেন বাছ! মেগে লও বর। 

আর কেন স্তব কর ধূলায় ধূসর ॥ 

নিগ্| মেটে বলে দয়া কর এইবার । 

কংস ভয়ে শ্রক্ণে কালিন্দী কৈলে পার ॥ 

কেবা নাহি আশ! করে তোমার চরণ। 

অকালে পুজিল রাম বধিতে রাবণ। 

পাষাণের রেখা ম্হাপাত্রের ভারতী । 

নিন্দাটী ফেলিতে বলে ময়নার বসতি ॥ 

বাসলী বলেন বাছ! দিলাম এই বর। 

পক্ষবল হব তোর নিদ্রার উপর ॥ 

নিন্দাটীর উপায় তোমাকে যাই কয়ে। 

ময়নায় নিন্দাটা ফেল ইন্দুর মাটি লয়ে ॥ 

এত বলি ভবানী হইল অস্তর্ধান। 

বরামদ্াস বলে কর নায়কের কল্যাণ ॥ 

এত বলি ভগবতী হল অন্তর্ধান। 

চোর সব করিলেক ময়না পয়ান ॥ 

বালুচর সম্মুখে কমল অবতার । 

একইহাটু জলেতে কালিনী হল পার ॥ 

দ্ুরস্ত ময়না গড় দেখে লাগে ভয়ু। 

ভাত ঘুমে চোরের চরিত্র অতিশয় ॥ 

একে বুধবার রাতি অমাবস্য। তায়। 

চোরেদের স্বভাব চলন পায় পায় ॥ 

নিদে বলে ম্য়নায় নিন্দাটী ফেলিব। 

তবে গিয়া ডোমেদের বারত। জানিব ॥ 

বামহাতে তুলে নিল ইন্দুরের মাটি। 
তিনবার তাহাতে ছ্'য়ায় পি'দকাটি ॥ 



ইন্দুর স্বত্তিক বাছ। আমি নিদে চোর । 

ময়না! নগরেতে লাগাও নিন্দ ঘোর ॥ 

শয়নে ঘেজন থাকে বলে যেবা খায়। 

কালীর দোহাই আছে আগে ধর তায় ॥ 

দোকানী পসারী যেবা! পথে ফেরী যায়। 

দোহাই ভবানীর আছে আগু পাড় তায়॥ 

যুবতীর ছুই চক্ষু ধর দৃঢ় করি। 
মনের আগুনে রাতি জাগে প্রহর চারি ॥ 

ছয় মাসের নিন্দে যদি না লাগে তাহায়। 

ভোজরাজের আজ্ঞা কুস্তকরণের দোহাই ॥ 

এত বলি ফুঁক দিয়! উড়াইল মাঁটি। 

ছয় মাসের তরে ময়নায় পড়িল নিন্দাটী ॥ 

নির্বাত করিয়া যায় ময়ন! নগর । 

চৌকিতে ঢলিয়া পড়ে কালুসিংহ বর ॥ 
সাকা শুকে। তের বীর ভূঁয়ে গড়াগড়ি । 

এক ঠাই ঢাল পড়ে অন্তরে পাগড়ী ॥ 

তৈল লবণ নগরে বেচে যেই জন । 

সেইথানে নিদ্র| যায় পাতিয়া বসন ॥ 

যুবতী ঘুমায় যত যুবকের কোলে । 

রান্ব,নী ঢলিয় পড়ে রম্ধনের শালে ॥ 

খপিল বসন তার টাপা রুচি গা! । 

সাধ করে খোপা বান্ধে ভিন ছায়ালের মা ॥ 

গড়াগড়ি গেল সব সাধের ভাবন। 

বালক রহিল কোলে না করে রোদন ॥ 

রসিক করিয়া রস খেতে ছিল চুম। 

কাল হল রতিস্থখে ছুজনার ঘুম ॥ 

ঘরেতে মাজার ঘুমায় নাছেতে কুকুর । 

ফুলবনে পড়ে রহিল ভূজঙ্গ মযূর ॥ 

ভুকল ভূজঙ্গ নিদ্র। যায় এক ঠাই। 

যেমন মুনির আগে কোন হিংসা নাই ॥ 

সিন্দেল চোর পিঁদ কাটে গৃহস্থের বাড়ী। 
যাকে পায় নিন্সাটা সেইখানে গড়াগড়ি ॥ 
তাতী ভায়৷ তাত বুনে ঘন মাথা নাড়ে। 
নিন্দাটী পড়িল তাঁতী গড়ে তাত গাড়ে। 

অনারদি-মঙ্গল ২৪৮৭ 

নিন্দাটা পড়িল যে ময়নার সাত গড়। 

সবে মাত্র জেগে রৈল সামন্ত জাকড় ॥ 

ধন্মমন্ত্র ুমুনী জপিছে রাত্রিদিনে। 

অতেব নিন্বাটা নাই লক্ষ্টার নয়নে । 

শুয়ে আছে ডোমের বেটা ভূ'য়ে আছে পা! । 

অতেব চৌপ্রহর জাগে সাঁকা শুকোর ম। ॥ 

তেলকী ভোজের বাজী বাড়িল বাজারে। 

গায় কবি রামদাস অনাদ্যের বরে ॥ 

ঘ”" ঘন বারতা জানে কালুর ঘরবার। 

নিঃশব্দে সকল চোর দেখে সব বাজার ॥ 

আট গণ বাজার দেখে বিশ।শয় ঘাটি। 

কায়স্থ পাড়া দেখে সম্মুখে তেলী বাটী॥ 

ছুলারি দোকান ঘর পরিমর বন। 

সজল কাঞ্চন মণি সুর্যের বরণ ॥ 

ঘরেতে প্রদীপ বাহিরে দেখে আল। । 

গৃহস্থের ধনধান ঘটাবাটা থাল! ॥ 

ধন দেখে পরের ধরিতে নারে হিয়ে। 

কেন চাকরি করিলাম আপনার মাথা খেয়ে। 

হায় হায় করিয়া কপালে হানে হাত। 

রাজার চাকুরি কর্য। ঘরে নাই ভাত ॥ 

ধিক থাকুক যেজন পরের আশ করে । 

নদীকৃল থাকৃতে কেন ঘরে বসে মরে॥ 

পরধন অন্নগত অসার জীবন। 

পরের আশা করে তার জীবস্তে মরণ ॥ 

এত বলি চোর ভাসে নয়নের জলে। 

বৃথায় জনম মোর হল কলিকালে ॥ 

দক্ষিগ পশ্চিম পুর্ব্ব দেখয়ে উত্তর | 

পথ ঘাট থানা আদি দেখে পরিসর ॥ 

পাঁদাড়ে অনেক দেখে স্থবর্ণ কুমড়া । 

উপনীত হল গিয়া ভোমেদের পাড়া ॥ 

বেড় পাচীর ভোমেদের চৌচাল! ঘর । 

স্বর্ণ কুমড়া দেখে চালের উপর। 



২১৮ 

ধশ্ম পৃ্জা করিতেছিল লক্গ্িয়া ডূমুনী। 
চোরের শুনিতে পায় চরণের ধ্বনি 

পুজা] রেখে ভোমের বেটী মনে যুক্তি করে। 
যম ইচ্ছা কর) না আসে ময়ন! নগরে ॥ 
এ দেশে লক্ষের ঘোর কেবা নাহি জানে। 

কেন বেটা এসেছ রে ময়না ভূবনে ॥ 

আপনার কানে পেয়ে মন্ুষ্যের সাড়।। 

চুপে চুপে ডূমুনী ধরিল ঢাল খাড়া ॥ 
কাট কাট বলিয়! তক্ষণি হল বারি । 

চোর বলে বাপ রে পড়িল মহামারি ॥ 

পাছু হতে ডুমুনী ভাকিছে ধর ধর। 

নিদে মিটে চোর ঠৈল চরণেতে ভর ॥ 

টুপি চুপি চোর সব পলায় চঞ্চল। 
কালীর বরে পার হল কালিনীর জল ॥ 

পাছু হতে ডুমুনী ফিরিয়া এল ঘরে। 

নিদে মেটে চোর গেল লস্কর ভিতরে ॥ 

পান্র বলে চোর সব এস ধাই দিয়ে । 

খসাই কাঁবাই আমি তোমাদের দেখিয়ে ॥ 

কহ দেখি রাজার কুশল সমাচার । 

কোন্ ঘাটে কালিনী গঙ্গায় হলে পার ॥ 

কহ দেখি কালু বীর কাধ্য করে কি। 

কোন্ কক্ষে আছে লক্ষ্মে সানা ডোমের ঝি ॥ 

চোর বলে জানা গেল চতুরালিপনা। 
আজ্ঞা কর াজসেন! বেড়*ক ময়না ॥ 

এগার বর হল রাজা নাই পাটে। 

ধর্ম পূজা করিতে গেছে হাকগ্ডের ঘাটে ॥ 

এত শুনে মহাপান্তর হাসে খল খল। 

গা] তোৌল কোমর বাধ পাঠান মোগল ॥ 

আজ চল ময়ন। রাজ্য হানা দিবে। 

যে যত লুটিতে পার সেই লয়ে যাবে ॥ 
বার ভূঞ| লুটে লও লাউসেনের ধন । 

কলিজেকে লও মীর হাসান হোসন ॥ 

এত বলি জিন সব বান্ধিল ঘোড়ার। 

হুসেন বলে বাবা জাফর খোদার ॥ 

অনাদি-মর্জল 

একবারে ঘোড়৷ সাজে বাছাতর হাজার । 

ঘর ঘর শবদে কালিনী হোল পার । 

হস্তী ঘোড়1 পার হল মানুষ প্রবীণ। 

কাদাপারা জঙ্গ হল মরে গেল মীন | 

পাথর ফেলিলে যায় এক পক্ষে তল । 

ঘোড়ার চাপানে হল একহাটু জল 

হাজার হাজার আগে চলে বেলদার। 

ঝোড় ঝাড় কন্দর কাটিয়া একাকার ॥ 

মান| কেটে হান! বান্ধে গাড়ী যেতে চায়। 

হাতী ঘোড়। রাউত মাহুত পায় পায়। 

চৌদিকে বেড়িল গিয়া দক্ষিণ ময়না । 

ফানস্তনে আগুন যেন উলিল সেনা ॥ 

দিনকর চকোরে হইল যেন চালি। 

ফিরিঙ্গি আগুলে বৈসে নব্বই কাহন ঢ|লী 

ফেলিলে সরিষা! মুঠা নাহি যায় তল। 

চৌভিতে বেড়িল গিয়া পাঠান মোগল ॥ 
বেড়িল রাজার সেনা অকালে অনিল। 

পায় পায় লস্কর রাখিতে নাহি তিল 

গড় ভাঙ্গে হস্তীগুলা করয়ে শবদ। 

আধার যামিনে যেন গরজে জলদ | 

বড় বড় ঘর ভাঙ্গে বড় বড় কাত। 

রেইটি পাথরে হাতী বলাইল শঈ্লীত ॥ 

বড় বড় গাছ ভাঙ্গে তার পালা খায়। 

হাতী ঘোড়ার মলমৃত্রে নদী বয়ে যায়| 
টলমল করে ময়ন। পন্মপত্রে জল । 

অন্তর্ধ্যামী নারায়ণ জানিল সকল ॥ 

ধাওয়াধাই কালুর শিওরে দরশন। 
স্বপনে সকল কথা জানাল তখন ॥ 

গৌড় হতে মহাপাক্্র লয়ে যত সেনা । 
ছারখার ঠকল রাজ্য দক্ষিণ ময়না ॥ 

লাউসেন রাজার দেখ জাতি কুল যায়। 
গা তুলিয়া দেখ কালু আমি ধর্দররায় ॥ 
কালরাত্রি নিশিঘোর হইয়া নির্ভয়। 

দুর্গ! পুজা কর বাপু রণ হবে জয় ॥ 
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ছুংখ বিনাশিনীকে পূজহ একমনে । 

অজ্জুন পুজিল যেমন কৃষ্ণের চরণে ॥ 
তবে যদি এই কথ| না শুনিবে তুমি 
পরিণামে পরিতাপে ছুঃখ পাবে তুমি ॥ 

এত বল্য। ঠাকুর হেল অন্তদ্ধান। 

রামদাস বলে কর নায়কের কল্যাণ ॥ 

হা 

স্বপন দেখিয়! উঠিয়! বসিয়। 

চেয়ে দেখে চারি পানে। 

গুনে বিপরীত ভয়ে চমকিত 

বিচারিল মনে মনে ॥ 

ভয়ে কাপেগা মুখে নাঞ্জি রা 

, রাত্রে কেন বাজে ভেরি । 

চাহি এইবার ধরিব হেড্যার 

দেবী পূজা গিয়া করি। 
ডোম তের জন যেথা অচেতন 

বীর কানু গেল তথা । 

ডাকে জনে জনে 

শুন রে স্বপন কথা ॥ 

রাত্রি একপ্রহরে 

কয়ে গেলা জগন্নাথ । 

দেখেছি স্বপনে গ্রত্যক্ষ নয়নে 

শঙ্খচক্র চারি হাত! 

শুন কেলেসোনা ডোম তের জনা 

ষোল কাহণ লহ কড়ি। 

আমি সঙ্গেযাব 

মধু আন সাত গাড়ী। 
রাত্রি এক প্রহরে বাজার ভিতরে 

মনুষ্যের নাহিক সাড়া । 

ডোম তের জন মধুর কারণ 

চলিল শুড়ির পাড়া ॥ 

হোয়ে উতরলি 

বার কালু দিল ডাক। 

২৭ 

বলে কানে কানে 

বসিয়া শিওরে 

বাসলী পুজিব 

গুড়ি শু'ড়ি বলি 

উঠ স্বর শু'ড়ি জাগ দড়বড়ি 
আমার শবদ রাখ ॥ 

শবদ পাইয়ে আইপ ধাইয়ে 

কহ কালু সমাচার । 

ডোম তের জন কিসের কারণ 

আইল ঘরে আমার ॥ 
কালু কহে ভাই কিছু মধু চাই 

এসেছি তোমার বাসে। 

রঘুর নন্দন গীত বিরচন 

গাইল রামেন দাসে ॥ 

ছুরগাপূজ। করিব হরিষ মনোরথে | 

মধু ঘরে নাহি শুড়ি কয় যোড়হাতে ॥ 

এ বার বছর হল নাঞ্ ছাদ বাদ।। 

যত ছিল রূপা সোন! সব দ্িলেম বাধা ॥ 

আপনার বৃত্তি ছাড়ি পরবৃত্তি করি। 

অন্নবিনা দুঃখ পাই ধান্য কুটে মরি ॥ 

যেইদিন রাজা গেছে পশ্চিমউদয় দিতে । 

গঙ্গাজল তুলসী দিয়েছে তোর হাতে ॥ 

রাজার হুকুম নড়ে দেশের আপদ । 

পশ্চিমউদয় সাঙ্গ হলে থাওয়াইব মদ ॥ 

এত শুনি বীর কালু কোপে কম্পমান। 

বলে বেটা শুড়ির কটিব নাক কান ॥ 

লুকাইয়া মদ বেচে বাজার ভিতর । 

মোরে বলে ছাদ! নাই এ বার বছর। 

লুটিবারে আজ্ঞ। দিল যত ধনজন। 
জোড় হাতে স্থরো শুড়ি করে নিবেদন ॥ 

অনেক দিনের মধু আছে মহাশয় । 
আজ্ঞ। কর এনে দিই তব যোগ্য নয়॥ 

কালু বলে হক বেণে সেই মধু আন। 
অবিলম্বে আনে শুড়ি বীরের সন্গিধান ॥ 

মধু দেখি বীর কালু মনে বড় নিসে। 
মূল্যের দিগুণ দিল সোনারূপা মিশে । 
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সাত ঘড়া মধু লয় ডোম তের জন। 

সাটি দিঘীর ঘাটে গিয়া দিল দরশন ॥ 
হাক ডোম আন করে বীর কালুর শালা । 

্গীর খণ্ড রাখে কত চিনি চাপা কলা ॥ 

মধু পিঠে মিলনে সৌরভ বয়ে যায়। 
ওদন ব্যঞন পিঠে পরিপূর্ণ তায়॥ 

বীর কানু গড়ে কালী মূর্তি দশভূজ1। 
মধু মাংস মিশায়ে চত্তীর করে পুজা ॥ 
পল্মহা'র গাঁধি ক!লু দেয় কালীর পায়। 

ব্রদ্ধার জননী মা আয়গো হেথায় ॥ 

উরুমাল ঝাঝর ঘণ্টা বেয়াল্িশ বাজনা । 
কেহ বলে পূর্ণ হল ব্রহ্মার বাসনা ॥ 

জয় হুর্গ। বলে পদ্ম! দেখ দৃষ্টি দিয়ে। 

বীর কালু পূজা করে আমার লাগিয়ে ॥ 

ধন্য বাছা বীর কালু আমার পুজা করে। 

অধিকার দিব আজি ব্রক্ষার উপরে ॥ 

নুবুদ্ধি কাঁলুকে আজি কুবুদ্ধি ধরিল। 

ভবানীর নামে মধু নাঞ্চি নিবেদিল ॥ 
উৎসগিয়া নাহি দিল সাক্ষাতে ভবানী । 

পাসরিয়া! ভোমের বেটা খাইল আপনি। 

ধরিতে নারিল মন, এ বড় অপায়। 

ডাকাডাকি ডোম সব মদদ বেঁটে খার ॥ 

মদ খেয়ে হান কাট গভীর শবদে । 

হাজার হাতীর বল রাখে বাম হাতে। 

ছোট ভাই তুলে দেয় বড় ভেয়ের মুখে। 
কেহ বলে সর্বকাল যাক এই স্থখে ॥ 

কেহ বলে লাউসেনের ভাণ্ডার ভাঙ্গ সব। 

কাল হইতে শুড়ির বাড়ীতে মদ থাব॥ 

বিনে ডোম কহিছে কালুর বর্তমানে । 

বেটি স্বেচে সোনা! দিব সুরে শুড়ির কানে ॥ 

জয় ছুর্গা বলে পদ্য। দেখ দৃষ্টি দিয়ে। 
এমন কেন হল কালু সাধক হইয়ে ॥ 

পুরুষে পুরুষে বেটা মোর পৃজা করে। 
তবে কেন ভোমের বেটা আমাকে পাসে ॥ 

অনাদি-মগ্গল 

নিমন্ণ করে আনি করাল উপবাস। 

যারে বেটা কালু তোর হবে সর্ব নাশ ॥ 

সাকাশুকেো কাটা যাবে ভোম তের জন। 

বীর কালু কাটা যাবে সত্যের কারণ ॥ 

কালুকে শাপিয়ে চণ্ডী চলিল ত্বরিত। 

অহন্কারে নষ্ট যেন গেল পরীক্ষিত ॥ 

অজ্জুনের শক্তি যেন হরে নারায়ণ। 

আরবার মদ থেতে করিল গমন ॥ 

মদ থেয়ে মাতাল মুখেতে নাই বোল। 

শুড়িদের ঝি বউ দেখে দিতে চায় কোল ॥ 

আজি কেন হেথ। দেখি সাকাশুকোর মা। 

তোর দূপ দেখিয়ে ধরিতে নারি গা 

আই মরি ম্দমাতালে বলিতে বলে কি? 

জাত নিয়ে পলাইল শুড়ির বউ ঝি॥ 

ছুটে যেথা পৃজে ধর্ম লক্্মীয়া ডূমুনী । 
ডাকাডাকি করে দোহাই দিতেছে শুাড়নী। 

রাজ! নাই পাটে আজি হৈল অকারণ। 

আজি কেন তোর পতি লঙ্কার রাবণ ॥ 

আর দ্দিন বীর কালু মাসী বলে যায়। 
আজ কেন ডোম্বরে বেটা আলিঙ্গন চায় ॥ 

এত শুনি ডুমুনী চরণে করে ভর। 
গেল যথা কালু বীর ধুলায় ধৃপর ॥ 
বাহু পাপরিয়ে লক্ষ্মী কোলে নিল তায়। 

অজ্ঞান হয়েছে কানুজ্ঞান নাহি পায়॥ 

স্থরা পানে মত্ততা মনেতে করে হেলা । 

গড় করে যেগের পায় আর লয় ধুস। ॥ 

হেদেগে। ডুমুনী তোরে দণ্ডবৎ করি। 
তোর হাতে সপি রাজ্য ময়না নগরী ॥ 

আজি মণ্তমাতাল হুইয়! আছি আমি । 

আমার বদলে দেশে চৌকি দাও তুমি ॥ 

আজি যদ্দি রাখিতে পার রাজার ময়ন]। 

রাতি পোহাইলে দিব হীরে মতি সোনা ॥ 

আমি জানি ডূমুণী তোমার যত বল। 
লাফে পাঁর হতে পার সরশ্বতীর জল ॥ 
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যে কালে কুমারী ছিলে ম1 বাপের ঘরে । 

তোমার শর পড়েছিল লঙ্কার ছুমারে ॥ 

এইবার ডোমের নাম রাখলো! ডূমুনী। 
হেত্যার ধরিয়া রাখ ময়ন। অবনী ॥ 

লক্ষ্মী বলে প্রাণনাথ শুন মন দিয়] । 

কি বলে রাখিব ম্য়ন। নারী জাতি হৈয়া ॥ 

খেলাভূমে যেতাম আমি লইয়ে ছাবাল। 
নিশান পুতে বিদ্ধিতাম্ সাতাশ বিড়ে ফাল । 

তখন গৌড়ে না ছিল আমার তুল্য ঢালী। 

পুণিয়ার টাঁদে গোসাঞ্জি কোন্ দোষে কালী ॥ 
সাধ করে চন্দন সদাই পরি চুয়া। 
চাপড়ে ভাঙগিয়া খেতাম আড়াই বুড়ি গুয় ॥ 

যৌবনের ভরে ভূঞ্জে না পড়িত পা। 
এখন হয়েছি আমি তের ছেলের মা॥ 

পাকিল মাথার কেশ শঙ্ঘেব বরণ। 

ভূমি ধরি উঠি বপি কতই যাতন॥ 
বুড়াকালে বলবুদ্ধি যায় রসাতল। 

উঠিতে বলিতে নারি দেহ টলমল ॥ 

এখন বয়স নাহি সেকালের পারা। 

আকন্দের বদলে মাকন্দ হ'ল হারা ॥ 

একথা শুনিয়া বীর করে হায় হায়। 

মাগ পোয়ের কথাগুলো সহ! নাহি যায় | 

বেট। হ'ল শতক্র আর মাগ হ'ল আন। 

আমি কত সহিব পর্বের অপমান ॥ 

মাথা বেচে তকবা রাখিব বাড়ীঘর । 

খাবার বেল! সবাই খাবে এখন স্বতস্তর ॥ 

এত শুনি বীর কালু গণিল প্রমাদ। 

হেনকালে ডুমুনী ছাড়িল সিংহনাদ ॥ 
তুমি পিংহ রায় আমি তোমার বনিতা।। 

লাউসেনে ধরাতে পারিব গৌড়ের ছাতা ॥ 
ইন্্র এসে রণ দেয় আমি দিব হান]। 

তিন লোকে শুনাব সমরে ঝনঝন] । 

প্রজাপতি পুরন্দর বধিব তাহারে । 
যম এলে বলি দিব দুর্গার খর্পরে ॥ 

২১১ 

ছয় বেটা সাত বেটী তের ছেলের ম!। 
থাকে বীর সয়ে জাঙ্কু নখের সেনার ঘ1॥ 

তের ছেলের ম| বটি তবু নহি বুড়!। 
বাটুলে উড়াতে পারি পর্বতের চূড়া ॥ 

হয়'নয় চিনিয়ে দেখ মাথার ছত্বর। 

তোমার বামে ধুনো পোড়াই বাপর ভিতর ॥ 
তের ডোমে তোমার বাশে দিতে নারে ভর! । 

সেই বাশ কেবল লখের ধন খাড়া ॥ 

কালু বলে ও কথায় প্রত্যয় নয় মনে । 

মৈল সন্্রীজিৎ রাঁজা ভুবন বাখানে ॥ 

এক শরে পাথর করিতে পার ফাড়। 

তবেত তোঞাকে দিব ময়নার ভার ॥ 

এত শুনি ডুমুনী চরণে করে ভর। 

অবিলম্বে চলে গেল বাসর ভিতর ॥ 

পিকার উপরে বাশ আনিল পাড়িয়ে। 

নেতের আচলে ধুলা দিল উড়াইয়ে 
বন্থুর উপরে বাশ বুকে দেয় পা। 
আচম্বিতে বন্থুমতীর বিপরীত রা ॥ 

হাদেগো ভোমেদের বেটী তুলি লও ধন্ু। 
(তামার গণ্তীর ভরে কাপে মোর তু ॥ 

লঙ্ষ্মে বলে বন্থ তোর মুণ্ডে পড়,ক বাজ। 

এমন কথা কহিলি তোর মুখে নাই লাজ ॥ 

যেকালে হৈল মহাভারতের রণ। 
যুধিষ্ঠির রণেতে সাজিল দুর্য্যোধন ॥ 

রঘুবংশ স্থরবংশ হ্র্যবংশ বল। 

তারচেয়ে চন্দ্রবংশ রণে বলবান্ ॥ 

গঙ্গার নন্দন ভীম্ম সবাকার মুল। 

কেমনে সহিলে তার ধন্কের হুল ॥ 

এত বলি বাশ তুলে রাখিল অঙ্ুলে। 

জয় দুর্গ! ছুর্গ| ঘন ডেকে ডেকে ধলে ॥ 

কালজাম বাশখানি গেটে গেটে মণি। 

কালামুখী কালিকে কেবল কাদঘ্বিনী ॥ 

তিন গোটা বাণ লয়ে করিল গমন। 

বীরের নিকটে গিয়া দিল দরশন ॥ 



২১ 

অনাদ্ভপদরাবিন্দ ভরসা কেবল । 

রামদাস বিরচিল অনা মঙ্গল ॥ 

লথে লয়ে ধনুশর বীরে বলে জোড়কর 

কর বীর সত্বরে গমন। 

কেমন পাষাণ খান দেখাইবে বর্তমান 

চল যাব আখড়! ভবন ॥ 

আমি লক্ষে মেয়ে ছার সাপলে ময়নাভার 

বিদ্ধিবারে দারুণ পাথর। 

কেবা হেন বীর আছে আপিবে আমার কাঁছে 

মরিবারে ময়না নগর ॥ 

কালরান্রি নিশাঘোর এসেছিল একচোর 

কালিনী করিয়ে দিলাম পার। 

সেই হ'তে সজাগেতে ধর্ম পৃজি একচিতে 
তোমা লয়ে হ'ল মহামার ॥ 

শু'ড়ির বাড়ীতে গিয়ে সুরাপানে মত্ত হয়ে 

করেছিলে অকাল প্রলয়। 

রাজা নাই রাজপাটে  হাকগু নদীর ঘাটে 

দিতে গেছে পশ্চিমউদয় ॥ 

লক্ষ্িয়েযতেক ভাষে কালু মহাবীর হাসে 

ডুমুনীরে মাগে আলিঙ্গন। 
রচিয়ে ব্রিপদী ছন্দ পাঁচালী করিয়ে বন্দ 

রামদাস করিল রচন । 

তুলে দাও পাষাণ সুলার কর তুমি। 

তবে ত পাষাণখান বিধতে পারি আমি ॥ 

এত শুনি বীর গেল পাষাণ তুলিতে । 
নুমেরু পর্বত যেন লাগে বীরের হাতে ॥ 

গুরুগিরি গোবদ্ধন কিব৷ হিমালয় । 

তুলিতে ন1 পারি বীর মাগে পরাজয় ॥ 
তা দেখিয়ে ভোমের বেটি ধিক ধিক বলে । 

বাম হাতে পাষাণ তুলে ধস্থকের ছলে । 

অনাদি-মঙ্গল 

ধনুকের ভুলে তুলে ঘন দেয় পাক। 

আকাশে ফিরায় যেন কুমারের চাক ॥ 

আজ্ঞ| হোক পাষাণ বিদ্ধিয়ে কাজ কি। 

এই পাষাণ রাবণের গড়ে ফেলে দিই ॥ 

নয় আজ্ঞ। কর ফেলি দক্ষিণ সাগরে। 

নয় আজ্ঞা কর ফেলি কামাখ্য। ছুয়ারে ॥ 

বলিতে কহিতে পাষাণ ফেলে ভূমিতলে । 

জয় দুর্গা রঙ্কিনী বিশাল বলে চলে ॥ 

শরভুড়ে ধনুকেতে ডেকে বলে মার। 

ষোল সাঙ্গের পাষাণ শরেতে হ'ল ফার॥ 

পাষাণ বিন্ধিয়ে শর তার! হেন ছুটে। 

গগন মগ্ডলে শর তালি হেন উঠে॥ 

সেই শর পড়ে গিয়! লঙ্কার ভিতর । 

বিভীষণ তরাসেতে কংপে থর থর ॥ 

উক্কাপাত সম শর ঘুরে ঘুরে বুলে। 

পাতালে ঠেকিল বরুণের রসাতলে ॥ 

বলি রাজ! অনন্ত বাস্থকী কৈল ডভর। 

কৃর্মপৃষ্ঠে রহিল গিয়! ডুমুনীর শর ॥ 
মস্থনেতে মনর ধরিয়ে ছিল যে। 

ড্মুনীর শর লয়ে পৃষ্ঠে থুইল সে॥ 

পাষাণ বিদ্ধিল লক্ষে সামস্ত ঝাকড়। 

কালু বলে রাখ লক্ষে ময়নার গড় ॥ 

এত বলি বার কালু পড়িল ধরায়। 

বি তলে লন্ধ্যাকাঁলে শনিবার তায় ॥ 

তা দেখিয়ে ডুমুনী কপালে মারে হাত। 

না জানি এবার কি করেন রাধানাথ ॥ 

এত বলি প্রাপনাথে কোলে করি নিল। 

আপনার শয়ন মন্দিরে চলি গেল ॥ 

প্রাগন।থে শোয়াইল খাটের উপর। 

ছুলিচ। বিছান! তায় উড়নি চাদর ॥ 

এক্ষণে পরাণনাথ নিদ্রা যাও তুমি । 

যা কর গোবিন্দ আজ চৌকি দিব আমি। 
অধ্ধকার রাত্রে বুড়ি নাহি দেখে বাট। 

রেউটি পাধাণ বান্ধা কালিনীর ঘাট ॥ 
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অন্ধকার রাত্রে বুড়ি চারি পানে চায়। 

ভাতকাটী ফেলে হাড়ি জলে ভেসে যায় ॥ 

ভাতকাটী ভেসে যায় আর কলাপাত। 

লক্ষ্নে ভাবে ময়নাতে কেবা খেলে ভাত ॥ 

লাফ দিয়ে উঠে বুড়ি গড়ের প্রচীরে। 

দেখিল রাজার দল গড়ের বাহিরে ॥ 

ডাক ছেড়ে বলে লম্ষ্মে ডাগর ভাগর। 

কোন্ বেটা এসেছেরে ময়নার গড় ॥ 

ঘরদল কি পরদল পরিচয় দে। 

এত রাত্রে ময়নার গড়ে এলি কে ॥ 

সত্য করে বল তোর। কাহার নফর। 

নতুবা সবাকে আমি পাঠাব যম্ঘর ॥ 

থরে থরে দেখি তোমা নবলক্ষ দল। 

সবাঁকারে দেখি যেন আশ্ষিনের ছাগল ॥ 

নামজাদ। রাউত মাথায় যার টায়ে। 

আগু বলিদান দিব এমব ভেয়ে ॥ 

সিপাই সর্দার কাটিব যেন কলার গাছ। 

পুকুর গাবানে যেন চিলে খায় মাছ ॥ 

হস্তী ঘোঁড়1 কাটিয়া করিব খানি থানি। 

মাছকুটে বাটে যেন ঘরের ঘরণী॥ 

আমার নাম বটে লঙ্গ্নে সামন্ত ঝকড়। 

হাঁতী ঘোড়! কেড়ে নিব গালে দিব চড় ॥ 

লক্ষের বচনে পাত্র বড় ভয় পেয়ে। 

লক্ষ্ষের কাছেতে গেল হাসিয়ে হাসিয়ে ॥ 

হেসে হেসে কথা কয় মাহুদে পাতর। 

রাম্দাস বলে পাত্র কাটালি লঙ্কর ॥ 

পাত্র কহে বাণী শুনগে। ডুম্ুনি 

ক্রোধ না করিহ তুমি । 

মিথ্যা! নাহি কই গৌড় দেশে রই 
গৌড়ের পাতর আমি ॥ 

রাজ! গৌড়েশ্বর রাজ্যের ঈশ্বর 
তাহারি যতেক সেনা। 

রাক্ষা আজ্ঞা দিল হেত্যার লইল 

ইন্দ্রের উপর দিতে হানা | 

যে করিলে আশ৷ সে হল নিরাশা 

তোর লাউসেন মৈল। 

নাহল উদয় সর্বলোকে কয় 

বহিত্রে ফিরিয়ে এল ॥ 

বিষম আরতি দিল নরপতি 

পশ্চিমউদয় রাতি। 

নহিল উদয় সর্বলোকে কয় 

বিষ খাইল রগ্তাবতী ॥ 

রাজা কর্ণসেন পুত্রের কারণ 

মরে গেল বন্দীশালে। 

ছাঁড়িল ঠাকুর জানিল কর্পর 

ঝাপ দিল গঙ্গাজলে | 

অরাদক রাজ্য বুঝে নিজ কার্ধ্য 

মোরে পাঠাইল রাঁজ।। 

সেনের যত ধন তোরে সমর্পণ 

আনন্দে পালহ প্রজা ॥ 

খনাইয়ে জোড়! চড়নের ঘোড়া 
কালু বারে দান দিল। 

কালুর কপালে সেটেরের শালে 

্ বিধাতা লিখিয়ে ছিল ॥ 

তপরের ভুণি পরগো ডুমুনি 

আর যত অলঙ্কার । 

আরাম লক্ষণ শঙ্খ বিচক্ষণ, 

গলে পর স্বর্ণ হার ॥ রর 

রতন মন্দিরে থাকিবে আদরে 

পালক্কে ঢালিবে গা। 

গৌরব বাড়াব দাসী সঙ্গে দিব 

করিবে চামরের বা॥ 

কহি হিতবাণী শ্ুনগো ডুমুনি 

তোমার হইবে কার্ধ্য। 

যেন বঘুন[থ বালি করে বধ 

নুগ্রীবে দিলেন রাজ্য ॥ 
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আমার বচন করহ পালন 

পাছে করে থাক শঙ্কা । 

প্ীরাম লক্ষ্মণ বধে দশানন 

বিভীষণে দিল লঙ্কা | 

হস্তিন1! ভুবন রাজ] ছ্যোধন 

কৌরব গৌরৰ কুরু। 
গঙ্গার তনয় ভীম্ম মহাশয় 

যার সঙ্গে দ্রোণগুরু ॥ 

পাগব নন্দন ভাই পঞ্চজন 

ভীম অভ্ভবন মহাবীর। 

ভারতের রণে জিনি দুর্ষ্যোধনে 

রাজ! হল যুধিষ্ঠির ॥ 

তেম্তি সন্ধান তোমার সম্মান 

তোরে রাঙ্য দিলাম আমি। 

একরাত্রি তরে পলাইবে দুরে 
গড় ছেড়ে দেহ তুমি ॥ 

কলিঙ্গে কানড়া ধরে ঢাল খাড়। 

বিলাব হাসান হোসনে । 

ভাগিন। মরিল নাতিটী রহিল 

কেটে যাব চিত্রসেনে ॥ 

জাগরণ পাল! 

একথা শুনিয়া কাপিল লক্গিয়া 

শেল মাইল যেন গায়। 

জলন্ত আগুনে যেমত ব্রাঙ্গণে 

স্বত ঢেলে দিল তায়॥ 

ভাবে মনে মনে শুধিব লবণে 

কাটিব সকন সেনা। 

রাউত মাউত যত রাজপুত 

রক্তে বহাইব হান|। 

এতেক ভাবিয়ে পাঞ্জরে ছলিয়ে 

কহিছে মধুর ভাঁষ। 

রঘুর নন্দন গীত রিরচন 
গাইল রামের দাস ॥ 

॥ পয়ার ॥ 

লক্ষ্মী বলে ওহে পাত্র স্বতস্তর নই। 
বীর ঘরে আছে আগে তাকে গিয়া কই ॥ 

দণ্ডচারি এখানে বিলম্ব কর তুমি। 

বীরকে সংবাদ করে আদিতেছি আমি ॥ 

সাকাশুকো ছুই পুত্র মহা ধনুদ্ধর। 

তের ঘর ভোম আছে যমের দোসর ॥ 

সব! সঙ্গে পরামর্শ করে আসি আমি । 

নি্ষণ্টক করে রাজ্য দিয়ে যাবে তুমি ॥ 

এত বলি কথায় পারে সন্তুট করিয়ে । 

গড়ের ছুয়ারে লক্ষ্মী উত্তরিল গিয়ে । 

গড়ের ছুয়ারে লক্ষ্মী চারিপানে চায়। 

কপাটে নাহিক খিল করে হায় হায় ॥ 

উত্তর দুয়ারে লক্ষ্মী দিলেক মহলা । 

এই দুয়ারে ছৃয়ারী আজি সর্বমঙ্গলা ॥ 

জাগায়ে উত্তর ছুয়ার করিল গমন। 

পশ্চিম দুয়ারে লক্ষ্মী দিল দরশন ॥ 

পশ্চিম ছুয়ারে দিল ছুরস্ত কপাট। 

পবন গমনে যার নাই পায় বাট ॥ 

দক্ষিণ ছুয়ারে দিল পাথরের তালা । 

এই দুয়ারে ছুয়ারী আজি সর্ববমঙ্গল! ॥ 

পূর্ব্ব ছুয়ারে জাগাইয়ে ভেবে ভদ্রকালী। 

পাথরের তাঁল৷ রিল ভাবিয়ে বালী ॥ 

চারি দুয়ার জাগাইয়ে করিল বাসনা । 

মনে করে একল! যাইব এক হানা ॥ 

এক যুদ্ধ দিয়ে আগে সত্যে হব পার। 

বেঁচে আসি প্র।ণনাথে দিব সমাচার ॥ 

আপনার শয়ন মন্দিরে দরশন। 

আনিল হেত্যার যত ভেবে নারায়ণ 
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মাথায় বান্ধিল পাগ তাতে জর কসি। 

শিখরে উদয় যেন ছযামের শশী ॥ 

বাদ্ধিল বিনোদ পাগ টেয়ে দিয়ে তায়। 

শিখীর পালক রাখে উড়ে যেতে চায় ॥ 

সাজ করে ভোমের বেটি গায় আগারখী। 

পয়োধর যুগল কাচুলে করে লুকি ॥ 

দারুণ মহিমে ঢালে ছেয়ে তুলে গা। 

বন্রিস হেতের বাদ্ধে তের ছেলের মা 

গুণে গেঁথে বাদ্ধিল বাইশ হাজার শর। 

ছুদিগে বান্ধিল খাড়। ছুরি যমধর ॥ 

মেলা টাঙ্গি সম্মুথে রাখিল চারিপাচ। 

যার মুখে হীরা জলে নীরে বিন্দা মাছ ॥ 

সাঞ্গি শেল পাটল দেখিলে প্রাণ উড়ে। 

ছুরি যমধরগুযল। কসে বাধে বেড়ে ॥ 

ধন্ুক শর হাতে করে বেরাল ডুমুনী। 
দমুজ নাশিতে যেন বিশাললোচনী ॥ 

হান হান করিয়ে লন্করে দিল হানা। 

উড়পাকে পার হ'ল নব্বই গজ থানা ॥ 
রণভূমে গেল লক্ষে সামন্ত ঝকড়। 

চমকে উঠিল পাত্র গৌড়ের ন্াবড় ॥ 

পাত্র বলে রাজন্থত দেখ দৃষ্টি দিয়ে। 
বুড়া মাগি লক্ষ্মে আইল ধনুক ধরিয়ে | 

ভয় নাঞ্জ হুসিয়ার হইয়া সব দল। 

সবে গিয়ে বেড় বেটিকে পাঠান মোগল ॥ 

এত বলে লম্করে করিল চারি ভাগ। 

রাউত সকল ধায় ঘোড়া করি বাগ। 

বন্দুকী ধনুকী ঢালী বিজরির লতা।। 
বারি হইল ঢালী সব ঢালে দিয়ে মাথা ॥ 

ডাকাঙাকি মোগল পাঠানে রণ লেই। 

হারামজাদি গয়বানি বলিয়ে গালি দেই ॥ 

থরে থরে বসে গেল ব্ছুকী ধান্কী। 

বেণাগাছ আড়ে যেন লুকায় জন্থুকী ॥ 
তিন লক্ষ ধানুকী ধরিগ কলি চাপ। 

লক্ষের উপর গুলি পড়ে ঝুপ ঝাপ॥ 

লক্ষ্মে বপে সাক্ষী থাক অনাস্ত গোসাঞ্চি। 

মেয়ে হ'য়ে পুরুষ কাটি মোর দোষ নাই ॥ 
ঘুরুলে বাত্তাসে বুড়ী ঘুরে ঘুরে বুলে। 
দশবিশ হাতী কেটে উতে অসি তুলে ॥ 

এক চোটে কেটে যায় দশবিশ ঘোড়া । 

অমনি রাউতে হানে বাঘে যেন মেড়া ॥ 

সিংহের সমান সম্মুথে ভাক ছাড়ে। 

শরতের মেঘ যেন পর্বতের আড়ে ॥ 

পদাতিক-পাইয়ে হানিছে দশবিশ। 

মহাপূজার কালে ঘেন ছাগল মহিয ॥ 

কারে কাটে কারে বিদ্ধে কারে! পাঁনে চায়। 

ঘুরুলে বাতাসে যেন তৃণ উড়ে যায় ॥ 

বিপাক পড়িল আজি অষ্টমীর দিনে । 

খুব খুব সর্দার পড়িছে বলিদানে ॥ 

হান হান শবদে হাতীর শুড় হানে। 

গড়াগড়ি যায় কুস্ত ময়ন। ম্শানে ॥ 

জিয়স্ত লুকায় কত মড়ার মিশালে। 

একলক্ষ বাহিনী ডুবিয়া মৈল জলে ॥ 

পড়িল রাজার বেট। রাজার জামাই। 

বাহিনী পড়িয়া গেল লেখ! জোখ। নাই ॥ 

রুধিরের ধারা বয় তিন ক্রোশ জুঁড়ে। 

হাতী ঘোড়া ভেসে যায় ষেব। গেল পড়ে ॥ 

মানুষের মাথা ভাসে যেন শতদল। 

ঘোড়া গুল! ভেসে যায় কুমুদের দল।॥ 

পাগ বান্ধা পাঠান মোগল রক্তজবা। 

বিপাকে পড়িয়া তখন করে তোবা তোবা॥ 

শকুনি গৃধিনী সব করে রক্ত পান। 

জবা ফুল দেখিয়া রাক্ষপী ধরে গান ॥ 

এক শিবা ডাকে তো হাজার শিবা ডাকে । 

কত পাগী তরম্ত মড়ায় মাথ! ঢাকে ॥ 

শৃগাল কুক্কর হল রণে অবতার। 

দশবিশ মড়া টানে সঘনে চীৎকার। 
তীরগুলি ফুরাইল সাঙ্গ হোল রণ। 

ভঙ্গ দিয়! পলায় যতেক সেনাগণ ॥ 
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প্রথম রণেতে হ'ল মাউদের ভজ | 

রাঁমদাস বিরচিল অনাদির রঙ ॥ 

॥ “একা বলী” ॥ 

সেনাভঙ্গ দিল রণে। 

দিশ1 লাগে জনে জনে । 

কেহ পড়ে ভূমিতলে । 

কেহ ঝাপ দেয় জলে 

কেহ দশনেতে খড়। 

কেহ লক্ষের করে গড় 

কেহ ধরে ছুটা পাও। 

প্রাণরক্ষা কর মাও ॥ 

ঢাল খড্গা মোর লেহ। 

ধশ্মপথ ছেড়ে দেহ ॥ 

বাহিনী কাতর দেখে। 

ধন্মপথ ছাড়ে লখে॥ 

ভঙ্গ দিয়া গেল সেন।। 

পদুয়া করিল থান] ॥ 

একাবলী পদ মনে । 

কবি রাঁমদাস ভণে॥ 

পাজ্জ মাছদিয়ে লস্কর লইয়ে 

পৃছুয়। করিল থান! । 

নব লক্ষ ছিল তিন লক্ষ মল 

গুণে দেখে সর্ব জনা ॥ 

কেহ বলে জ্যেঠ রথে গেল কাটা 

কেহ বলে মৈল ভাই । 

কান্দে খানসামা রণে মমৈল মাম। 

হায় চল ঘরে যাই ॥ 

এতেক শুনিয়ে কছে মাহুদিয়ে 

যে জন পালাবে ঘরে । 

যত খোড়। হাতী লবে খেসারতি 

গুণাগার সরকারে ॥ 

অনাদি-মঙ্গল 

পাত্র বলে ভাই যঙডেক সিপাই 
আরবার দিব হানা। 

হুকুম রাজার দিবে গুণাগার 

পলাইৰে যেই জনা । 

এতেক উত্তর 

সবে বসে চারিপানে। 

সর্দার সিপাই বসে ঠাই ঠাই 

বিচারিল মনে মনে ॥ 

কাতর বাহিনী 
বুঝিল রণের কলা। 

রাউতের মুগ 
গলে দিল গগ্মাল! ॥ 

সমর জিনিয়। কালুর পাশে গিয়া 

কহে কত নিদ্রা যাও। 

বিপদের বেলা সুরা পানে ভোলা 

লখের মাথাটী থাও॥ 

দেশে নাই রাজা লুটে গেল প্রজা 

মাহুদে পাতর এল। 

এসেছিল সেনা আমি দি হানা 

পছুয়া পালায়ে গেল ॥ 

দিন খেদাঁড়িয়ে গেছে পলাইয়ে 

পছুয়া করিল থান1। 

গা তুল সত্ব বান্ধহ কোমর 

ডোম বীর তের জন] ॥ 

কহিছে ডুমুনী বীর শিরোমণি 

বীর কালু নাই শুনে। 

অনাদি মঙ্গল 

রামদাস রস ভণে॥ 

শুনিয়ে লস্কর 

দেখিল ডুমুনী 

মাতঙ্গের শুও 

শ্রবণ মঙ্গল 

গা! তোল পরাণনাথ কত নিদ্রা যাও । 

জেগে যদি ঘুমাও লক্ষ্রের মাথা থাও। 
এত বগি গায় দিল শীতল চন্দন। 

তথাপি না নিদ্র! ভাঙ্গে ডোমের নন্দন ॥ 



শীতল চনান তায় যুবতীর হাত। 
বৃন্দাবনে নিন্ত্রা যেন যায় বাঁধানাঁথ ॥ 

লক্ষ্মে বলে সাক্ষী থাক অনাদ্য গোর্ণাই। 

চাঁপড়ে জিয়াব পতি মোর দে1ষ নাই ॥ 

চাপড়ের ঘায় যদি মোর পতি মরে । 

এই হত্য। লাগুক গিক্স! ধর্মের উপরে ॥ 

তিনবার অনাদ্য চরণে করি গল়্। 

উঠ বলি হেন্য। দিল ভীষণ চাপড় ॥ 

চাপড় খাইয়। বীর জলে কোপানলে। 

ক্রোধ ভরে ধরে গিয়া ডুমুনীর চুলে ॥ 
ধন্মপাল ডোমের বেট জানে ধাউতান 1 

তের ছেলের মা হলি তবু খোপা টান। 

কোথা গেলি শাকা সুকো শুন মোর কথা। 

এক চোটে কেটে ফেল্ তোর মায়ের মাথা ॥ 

জমদগ্রির পুত্র যেই পরশুরাম ছিল। 

বাপের বচনে মার মাথা কেটে নিল ॥ 

লক্ষ্মী বলে জানিবে ধাউতান পণ। | 

চক্ষের মাথা থেয়ে দেখ ঘিরেছে ময়ন। ॥ 

শুড়িবাড়ী স্থরা পানে শুয়ে রেলে তুমি। 

মেয়ে হয়ে রাজলস্করে হান! দিই আমি ॥ 
একথা শুনিল যদি লক্ষমীয়ার তৃণ্ডে। 

আকাশ ভাঙ্গিয়! পড়ে কাঁলু বীরের মুণ্ডে ॥ 

কি বোল বলিলে লোখে বল বিবরিয্া। 

তবে চল সিঙ্গের বনে যাই পলাইয়া ॥ 

বুনিব বাশের পেতে বেচিব তাল চাটা । 

মাজ্জারের গলে নাকি কুঞ্তরের ঘাটা ॥ 

এত শুনি ডুমুনী কপালে হানে হাত। 
ধর্মের মাথা খেয়ে বুঝি যাবে অধঃপাত। 

ভোঞ্নের পান্জ আগে কলে কলাপাত। 

এখন বড় দুঃখ যে সোনার থালে ভাত ॥ 
কর্ণসেন দাতা মৈল লবণের গুণে। 
তুমি পলাইতে চাও পিঙ্জেবের বনে ॥ 
কালু বলে গালি দাও করিয়া গঞ্জনা। 
যা শালী রাঁখগে ষা তোর বাপের ময়ন| ॥ 

ঙক “কত ছল! জান'--পাঠাস্তর | 
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এত বলি বীর কালু করিল শয়ন। 

আরবার ধরে লক্ষ্মী কাস্তের চরণ ॥ 

বারে বারে প্রাণনাথ নিদ্রা যাও তৃনি। 
নিশ্চয় ময়না গেল নিবেদিলাম আমি ॥ 

কালু বলে বারে বারে করহ জঞ্জাল। 

সতীনে ডাকিয়া তোর ধর খাণ্ডা ঢাল ॥ 

তবে যি সনকা সমরে নাঞ্ি যায়। 

বড় বেটা স্থখে আছে ডাক গিয়৷ তায় ॥ 

এত শুনি ডূমুনী চরণে করে ভর। 

অবিলম্বে চলে গেল সতীনের ঘর ॥ 

লক্ষ বলে উঠ উঠ ওগে! বড় দিদি । 

এতদিনে বাম হ*ল ধর্ম গুণনিধি ॥ 

গ্রাণনাথ মগ পিয়া হয়েছে কাতর । 

মাহুদিয়া লুটে নিল রাজাদের ঘর ॥ 
তিন লক্ষ হাঁতী ঘোড়া কেটে এলাম আমি । 

গড় করি বড় দিদি এবার চল তুমি ॥ 
সনকা বলে বড় না কথার পরিপাটা। 

লাজের মাথা খেয়ে এলি সানা ডোমের বেটা ॥ 

আমার বাঁড়ী ছুটে এলি লাজের মাথ| থেয়ে। 

তখন আমারে তুমি দিলে খেদাড়িয়ে ॥ 

ফুলের বিছানায় শোও খাও ন্ড়িপান। 

আমাকারে নাঁঞ্ি দিলে চাটা অদ্ধধান ॥ 

হাতে পর সোনার বাউটি কানে মদনকড়ি। 

তুমি পার! ঠাকুরাণী আমি পার! চেড়ী ॥ 

যে ঘরে সতিনী থাকে সেই ঘর তিতে। 

এই দোষে রামচন্দ্র হারালেন সীতে ॥ 
তোমার কুবচনের জালায় মুণ্চি মৈনু গুড়ে। 

মোরে সার করে দিলে শ্রীরামের কুঁড়ে ॥ 

কুলে পেতে বুনিতে পচিয়া গেল হাত । 

এক রাত আত পুরে নাহি দিলে ভাত ॥ 

যদ্দি মরে গোঁড়ামুখে। সমাচার পাই । 

মস্য এনে রেখেছি পোড়ায়ে ভাত খাই ॥ 
এত যদি গ।ল দল নিদারুণ সতা। 

কাদিয়! চলিল লক্ষ্মী বড় বেটা য্থ! ॥ 
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সাকার কোলেতে জাগে মহুয়! ডূমুলী। 

গা তুল কোঁজের চাদ ড:কে ঠাকুরাণী ॥ 
এত শুনি বীর উঠে নিজ! তেয়াগিয়]। 
মায়ের চরণ ধরে ধরণী লোটাইয়| । 
কেন মা কান্দিয়া আইলে ঘোর ছু'পর রাতি। 

তোমার বুকের মাঝে কে জেলেছে বাতি ॥ 

মুখে চুম্ব দিয়া বলে লক্ষিয়৷ ডুমুনী। 
চল বাপু সংগ্রামে করিতে হানাহানি ॥ 

সাক! বলে বল মাতা বাদ্ধিতে কোমর। 

কাল হ'তে মাথা ব্যথ! কাল হতে জর ॥ 

খেতে শুতে দিন চাঁর স্থথ নাঞ্ি পাই। 

শুয়ে থেকে স্বপনেতে গাধায় চেপে যাই ॥ 

কি জানি কপালে আজি মৃত্যুকাল লেখা । 

এ দেখ কালপেচ। চালে দিল দেখা ॥ 

এত শুনি ডুমুনী কপালে হানে হাত। 
দূর দূর ওরে বেটা দূর গাধার জাত।॥ 
লক্ষ্মী বলে ওরে সাকা হ'য়ে না মরিলি। 

হেন ছার কথা কেন বদনে আনিলি ॥ 

জঙ্মিলে মরিতে হবে কে করে অন্য! । 

তবে কেন মরিতে মনেতে পাঁও ব্যথা ॥ 

যত কিছু দেখ বাছা সব দিন দোষ । 

যায় যাকু জীবন জগতে থাক্ যশ ॥ 

যশকীন্তি বিহীন জীবন অকারণ। 

যশ যার নাই তার জীবস্তে মরণ ॥ 

যশ লাগি স্ধন্থ। স্থরথ কাটা গেল। 

যার মাথা গোবিন্দ প্রয়াগে ফেলেছিল ॥ 

মরে যারে সাকা কাল ফেলে দিব হাড়ি। 

এই বউ মহুয়া হউক কড়ে রাঁড়ি ॥ 
সাক! বলে গাল কেন দাওগো জননি । 

জন্মিলে মরিতে হবে আমি তাহ। জানি ॥ 

যাইগো মা রণে, ফিরে আসি বা না আসি। 
মহুয়া রহিল মা তোমার সেবাদাসী ॥ 

মন্থয়া বলে প্রাণনাথ করি নিবেদন । 

বাঁমের রণেতে ভঙ্গ দিমেছে রাবণ | 

ভঙ্গ দিয়া রাবণ পেয়েছে বড় লাজ। 

রামের হাতে মরে গেছে সিদ্ধ তার কাজ ॥ 

এত শুনি সাকা বীর বাদ্ধিল কোমর। 

স্বর্ণ টোপর লয় মাথার উপর ॥ 

মাথায় টৌপর লয় চরণে নৃপুর | 
ঢাল খাও হাতে নিল ভাবিয়৷ ঠাকুর ॥ 

বিদায় হইল সাকা মায়ের চরণে। 
অভিমন্ধ্য যায় যেন ভারতের রণে ॥ 

কত দূর গিয়া বীর দেখিল লস্কর। 
জয় ধর্ম বলিয়! ধনুকে যুড়ে শর ॥ 

এক শর ছুড়ে দিতে বাইশ ঘোড়া পড়ে । 
কদলী বিছায় যেন বৈশাখের ঝড়ে ॥ 

আচম্বিতে লম্করে পড়িয়া গেল রঙ্গ । 

গরুড়ের রণে যেন পড়িল মাতঙ্গ ॥ 

পাত্র বলে রাজ দৈন্য দেখ দৃষ্টি দিয়।। 

কালুর বেটা সাক। এন ধনুক ধরিয়। ॥ 

পাত্র বলে ঘে আনিবে সাক! ভোমের মাথা। 

তাকে আমি ধরাইব ভাগিনার ছাত। ॥ 

আরে! ইলাম করিব ভাগিনার চারি রাণী। 

সালের কাবাই তারে পরাব এখনি ॥ 

এত শুনি ছুড়ে! তামলি উঠাইল পান । 
সাকার সম্মুখে গেল যমের সমান ॥ 

মহাবলবান্ বীর বড় বল ধয়ে। 
আশী মণের ঢাল ধরে তার বাম করে॥ 

বাহুবলে মহামত্ত করে অহঙ্কার | 
ডাক দিয়ে সাকাঁয় বলে রামরামী আমার ॥ 

এক কড়া কড়ি ভাই দুজনে রাখিব । 
চণ্ডী যার সহায় হবে সেই ফিরে যাব ॥ 

সাকা বলে সত্য কথা বল্লি চুড়ো ভাই । 
এক প1 পিছাও যদি কালীর দোহাই ॥ 

চুড়ে। বলে ওরে ডোম দিব্যি দিলি মোৌরে। 

পাছে তুই প্রাণভয়ে পলাইবি ঘরে ॥ 
সাক1 বলে রণে ভঙ্গ নাহি আমি দিব। 

ম। দিয়েছে গালি আজি নিশ্চয় মরিব ॥ 
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আগু হ'তে পিছু দিকে ফেলি এক পা। 

মনুয়! ভূমুনী নয় দে আমার মা॥ 

তবু কদাচিত যদি এক প| পিছাই । 
দোহাই ধর্মের লাউসেনের রক্ত খাই ॥ 
এত বলি ছুই জনে হানে পরম্পর। 
কেহ কারে জিনিতে নারে ছুজনে সোসর॥ 

ছুই সিংহে যুঝে যেন ছুই মত্ব হাতী। 
পদাঘাতে টলমল করে বন্থুমতী ॥ 

ফলঙ্গ মারিল চুড়ো সাকার উদরে। 

বাহির হইল অত দেখে ভয় করে ॥ 
পাগ ছেড়ে কোমর করিল সাবধান | 

থেদাড়িয় চুড়োকে করিল ছইখান। 
চুড়ো তামলী সমরে গেলেন যমঘর। 
সাক] বীর পড়ে ঢ'লে ধৃলায় ধৃসর। 
ম। মা বলিয়! বীর পড়ে বেণাবনে। 

কালিনী মায়ের প্রাণ জানিল ধেয়ানে ॥ 

অবোধ মায়ের প্রাণ বাছা পাঠাইয়া। 

ঘরে মন স্থির নয় দেখে বাহির হইয়। ॥ 

আচস্থিতে রক্তপাত লক্ষের ছুই স্তনে। 

লখে বলে কিছু নয় বেট মৈল রে ॥ 

শুন সিঙ্গাদার ছোট বোনের জামাই । 

সম্ধ্যাাকালে বাছ। গেল কেন এল নাই ॥ 

ভাল মন্দ নাহি জানি সাকার সমাচার | 

মোর পোকে ডেকে আন যাও সিঙ্গাদার ॥ 

এত শুনি সিঙ্গাদার করিল গমন । 

সাকার সম্মুখে গিয়া! দিল দরশন ॥ 

উচ্চন্বরে সাঁক। বীর হরি বলে ডাঁকে। 

হেনকালে সিঙ্গাদার গেল তার সম্মুখে ॥ 

সিঙ্গাদার দেখিয়ে করুণা করে বলে । 

গায় কবি রামদাস করুণার ফলে ॥ 

অথ করুণ রাগ। 

ওরে সিঙ্গাদার ভাই কহিও মায়েরে 

বড় বেট! তোমার আজি পড়িল সমরে ॥ 

তরকচেয় সর দিও ডোম তের জনে। 

ছুঃখ বড় দেখা না হইল কারে! সনে ॥ 

মোর হাতের ধহ্ুকখানি দিও বাপের তরে। 

পাটের পাছড়ি দ্রিও শুকে। ভায়ের.করে ॥ 

স্ববর্ণ টোপর দিও মন্ুয় ডূমৃনী। 
মুণ্ড দিও যথ। আমার মাতা অভাগিনী ॥ 

মরে যাই.সিঙ্গাদার কপাঁলের লেখা । 

ছঃখ বড় বাপের সঙ্গেতে নৈল দেখ! ॥ 

মাকে বলো পাচীরে রাখিতে মোর মাথা । 

ঢাক] দিতে বলো! মাকে অশ্বখের পাতা ॥ 

যদি লাউসেন আসে পশ্চিমউদয় দিয়া । 

ধর্শের ক্কপায় মোরে দিবে জিয়াইয়] | 

হস্কি বলে সাকা বীর তেজিল পরাণ। 
মুণ্ড কাটি সিঙ্গাদার করিল পয়ান॥ 

দুর হতে দেখে লক্ষে সিঙ্গারে একেশ্বর। 

অমনি আছাড় খায়.ধরণী উপর ॥ 

তুমি এলে ঘরে মোর বাছ। টরল কোথা। 

সিঙ্গাদার বলে মাগে। এই লও মাথা ॥ 
পরাণ বিকল মাতা করে পরিতাপ। 

সাকাই সুন্দর বাছা কোথা মোর বাপ॥ 

শাবক হারায়ে ষেন বাঘিনী ফুকারে। 
ভূমিতলে পড়ে লক্ষে কান্দে উচ্চস্বরে ॥ 

খুঁড়ি জেঠাই বোন কান্দে মাসী আর পিসী। 

ফুকারি ফুকারি কান্দে কাছের পড়িসী॥ 

মন্থয়! সুন্দরী কান্দে সোউরিয়ে গুণ। 

এমন বয়সে দাগ! দিলে ধর্ম নিদারুণ ॥ 

লক্ষ্মে বলে আমার জীবনে কাজ নাই। 

পরিবোধ দেয় ছোট বোনের জমাই ॥ 

শুন শুন ঠাকুরাণি আমার বচন। 

সকল তেজিয়ে সার কর নারায়ণ ॥ 

ধন বল পুত্র বল কেহ কার নয়। 

হাটের হাটুঃ! সঙ্গে যেন পরিচয় ॥ 

অভিমন্ মৈল কেন ভারতের রণে। 

প্রীকুের ভগিনী প্রা ধরিল কেমনে ॥ 
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আপনি মারথি যার দেবগদাধর। 

তার পুত্র মরিল কেন সমর ভিতর । 

কান্দিতে কার্দিতে লক্ষ্মী ভাবে মনে মনে। 

দয়ায় সাগর ধশ্ম কত মায়া জানে ॥ 

এতেক বলিল যদি বোনের জামাতা । 

উঠিয়া বমিল ল্ষমে নাহি কয় কথা ॥ 
লক্ষ্মে বলে ভাল নয় শোকে দিলে মন | 

কোন বুদ্ধিতে রাজার রাখিব ধনজন ॥ 

পড়িল অগাধ চিস্তা লক্ষ্মীর উপর । 

কান্দিতে কান্দিতে গেল ছোট বেটার ঘর ॥ 

শুকো! শুকো। বলে লক্ষ্মী তিন ডাক দিল। 

বাহির হয়ে আয় শুক] তোর ভাই মলে! ॥ 

এত শুনি শুকে বীরের শুকাইল মুখ । 

কান্দিয় ঈাড়াল গিঘ্া মায়ের সম্মুখ ॥ 

শুক! বলে জননি গো আর কেন্দ নাই । 

যেই পথে গেছে দাদা আমি এই যাই ॥ 
লক্ষ্মে বলে ষাও বাপু কোন্ কালকে আর। 

রাজার লবণ তোরা শোধ এইবার ॥ 

মায়ে গ্রণমিয়া বীর বান্ধিল কোমর । 

সিঙ্গে পুরে গুকো বীর ভাকে ধর ধর ॥ 

তের বীর সাজিল সিঙ্গার পেয়ে সাড়!। 

অমনি বাহির হল লয়ে ঢাল খাড়া ॥ 

উলটিয়! নাহি চায় স্ত্রীপুত্রের মুখ । 

ডুমুনী সকল কান্দে মনে পেয়ে দুখ ॥ 
নদী পার হয়ে যায় যথা! রাজসেনা । 

পার না হতে তের দলুই পথে দিল হানা ! 
কাট কাট শবদে বাজিয়ে গেল ঠায় । 

সমরে পশিল ডোম ফিরে নাহি চায় ।॥ 

ভেয়ের শোকে শুকেো হল আসল মাতাল। 

থেদাড়িয়ে হাতী পাড়ে যেন মেষপাল ॥ 

হানে কাটে ডোম সব নাহি করে ভয়। 
ভঙ্গ দিল বাজসেন। রণ হল জয় ॥ 

রণ জিনে তের ডোম করিল গমন । 

কালিনীর ঘাটে করে আজান তর্পণ ॥ 

নরহত্য। মহাপাপ খণ্ডাইব জলে । 

নান করে ঝাট যাঁব শুকো বীর বলে॥ 

ঘ]টে রেখে হেত্যার যতেক কোমবরবন্দ। 

নান করে ভোম লব পরম আনন্দ ॥ 

নদীকূলে গদ1 পাইক ছিল লুকা ইয়া । 
গুণ় গুড়ি ভোমেদের হেত্যার নিল গিয়া। 

হেনকালে মহাপাত্র পেয়ে স্বর্ণ খাড়া 

মার মার বলিয়ে বিঘোরে দিল ভাড়া ॥ 

মার মার ডাক ছাড়ে গৌড়ের হ্যাবড়। 

শুকার উপরে গুলি যেন বহে ঝড় ॥ 

ঝুপঝাপ শুকোর উপরে গুলি পড়ে। 

একে একে তের দলুই গেল যমঘরে ॥ 
গড়ের ভিতরে!লক্ষ্মী সমাচার পায়। 

পাষাণে কুটিয়] মাথা করে হায় হায় | 

দুই বেট! কাট গেল মাধের জামাই। 

তের ঘর ভোমের কেউ বাতি দিতে নাই ॥ 

কেমনে রাখিব আর ময়নার গড়। 

বীরের নিকটে লক্ষ্মী গেল দড়বড় ॥ 

গ তুল পরাণনাথ মোর মাথা খাও । 

কিহল বিপদ আজ দিশে নাঞ্জি পাও? 

নয়ন! রাখিতে বীর হও তরান্বিত | 

রাবণ সাজিল যেন মৈলে ইন্দ্রজিত ॥ 

রুষ্ণের ভাগিনা মৈল স্থৃভদ্রা নন্দন । 

তাঁর পিতা ধনঞ্জয় করিল প্রাণপণ ॥ 

সাঁকা শুকো প্রাণে মৈল আর ছুই পো। 

কিসের কারণে কান্ত কর মায়া মো 

এত শুনি বীর কালু মুখে দিল জল । 

দেবীর শাপ পুত্রশোক গায়ে নাই বল ॥ 

মেন! টাঙগী'হাঁতে কালু করিল গমন । 
রাজার বাহিনী যথ। দিল-দরশন ॥ 

দূর হতে কালু বীর করে অন্থমান। 
থাঁকরে যাইয়া এই দিব বলিদান ॥. 

কালু বীরে তখন দেখিয়া নদীকুলে। 
ধান্ধকী ধন্থুক ফেলে উভরড়ে চলে ॥ 
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ওতে থাতে লুকায় বলে কালু হল কাল। 

মাথায় হাত দিয়। ভাবে নবলক্ষ দল ॥ 

থাঁন! ভেজে পলাইল সদর চউকী। 

রামরায় ব্ূপদেনে লাগিল ভেলুকি ॥ 

পাত্র বলে যে আনিবে বীর কালুর মাঁথ!। 

তাকে আমি ধরাইব ভাগিনার ছাতা ॥ 
এন শুনে প্রাণ উড়ে গেল সবাকার। 

কেহ বলে বাপরে বিপাক হল আর ॥ 

পতঙ্গ হইয়া! বাদ মাতগ্গের সনে । 

পিপীলিকা] করে গিরি ধরিবে কেমনে ॥ 

শশ্বকে মশকে কোথ! শরদ,ল শৃগাল। 
মরকত মণি কোথা তিমির মিশাল ॥ 

পাচ লক্ষ সেনা যদি হোল হেটমাথা | 

পাছু ছিল কেমো ডোম আগু কয় কথা। 

পান উঠাইল কামু কালু বীরের ভাই। 
কালুর আনিতে মাথা কামু বলে যাই ॥ 
এখনি আনিব মাথা প্রবন্ধ করিয়া । 

সবে মাত্র মোর মাথা দিও মুড়াইয়া ॥ 
ঈঙ্গিত বুঝিয়া পাত্র তোর) মাথা মুড়াইল। 
গাধার পিঠেতে তারে চাপাইয়া দিল ॥ 

যেন কত অপমানে তাড়াল তাহারে। 

দূর হোতে কালু ভোষ পায় দেখিবারে ॥ 

ভেয়ের কাছে কেমো৷ গেল কান্দিরা কান্দিয়া। 

এত ছুঃখ পাই দাঁদ| তোমার লাগিয়া ॥ 

মরণ অধিক লঙজ্জ। মস্তক মুণ্ডন। 

তোমার কাছেতে তাই লইন্থ শরণ ॥ 

আশ্বাস করিল কালু দিব ঘরবাড়ী। 

রাজা এলে মাহিন বাড়াব সরকারী ॥ 

কামু বলে কালু ভাই তু বড় চগ্ডাল। 
ঘর ভেঙ্গে পলাইলি বুকে মেরে শাল।॥ 
এত বলি কুগ্জর উপরে তাঁরা থসে। 

সুখছুংথ কহিবারে নদীকুলে বনে ॥ 

হেনকালে)লক্ষমী ডুমুনী করে নিবেদন । 
ঘর তেদি মরে গেছে লঙ্কার রাবণ ॥ 

২১ 

বালি বধে স্থগ্রীব রাজত্ব কেন করে। 

বাড়ী ঘর বনিতা সকল লইল পরে ॥ 

রাবণ বধিয়! রাজ্য করে বিভীষণ। 

তারা সতী দেবর লইয়! ঘর করে কেমন 

আমি হৰ অনাথ স্বদেশ হবে ভেল। 

কালু বলে তোর কথা বাজে যেন শেল ॥ 

কুম্তল ধরিয়! কালু দেয় ঝুটিনাড়া। 

বান্ধিল লক্ষ্মীকে লয়ে কদসম্বের গোড়া ॥ 

নিভৃতে বসিল তখন ভাই দুইজন । 
হেনকাঁলে কেমু ভোঁদ করে নিবেদন ॥ 

কেছু বলে বড় দাদ| আগে সভ্য কর। 
তবে চিরকাল হব দাদার নফর॥ 

কালু বলে যেবা চাবে সেই ধন দিব। 

প্রাণতুল্য ছোট ভাই কোথা গেলে পাব ॥ 
এত শুনি বীর কালু ভূলেতে ভূলিল। 
গঙ্গাজল তুলসী তথনি হাতে নিল॥ 

সত্য সত্য ত্রহ্মণত্য যদি করি আন। 

এই সত্য লজ্ঘি করি নরকে পয়ান ॥ 

বন্থুমতী শস্য হরে কপিল। হরে ক্ষীর। 

ব্রাঙ্মণেতে বেদ হরে ইন্দ্র হরে নীর ॥ 

তবে কেষে। ডোম বলে কি এন দাদ]। 

টাঙ্গী করে কেটে দাও আপনার মাথা ॥ 

কালু বলে ওরে কেমো কি কম্ম করিলি। 
তার পাকে মায়! করে গঙ্গাজল দিলি ॥ 

এখনি করেছি সত্য যদি করি নয়। 

এই পাপে হবে নাঞ্জি পশ্চিমউদয় ॥ 

অবশ্য মন্তক দিব তায় ছুঃখ নাই। 

বড় ছুঃখ হেত্যার ধরিতে পাইন্থু নাই ॥ 

কেন হল বিধাত। মলিন এতদিন। 

কেন ধর্শ ঠাকুর মোর দশ| কৈলে হীন ॥ 

ছোট ভাই হয়ে রে চগ্ডাল হোলে তুমি । 
এক চোটে কাট ভাই মুণ্ড দিলাম আমি ॥ 

এক চোট বিনে ভাই না কর দোলর । 

এক চোঁটে কেটে ভাই সত্যে কর পার॥ 



সৎ 

এত বলি ভেয়ের হাতে তুলে দিল টাঙ্গী। 

বিল উত্তর মুখে খসাইটুল রাঙ্গী ॥ 
তুলসীর মালা নিয়া রাম রাঁম বলে। 

কেমো] ডেম টাঙী তবে ছাঁতে লইল তুলে ॥ 

ছু হাতে ধরিয়] টাঙ্ী ওসারিল চোট । 

পড়িল কালুর মুণ্ড ভূমে যাঁয় লোট ॥ 
কাটিয়ে ভায়ের মুণ্ড বাহনে কৈল ভর। 

লাফ দিয়া চাপে গিয়া হাতীর উপর ॥ 

চালাইয়া দিল হাতী নাহি দেখে পথ। 

ইজ জকে কইয়! যেন চলে গ্ররাৰত ॥ 
ছেনকালে লক্ষে ডুমুনী দেখিবারে পায়। 
দেওর হোয়ে মোর কান্তের মুড নিয়ে যায় ॥ 

তিন বার ডুমুনী সোঙরিল ভগবান্। 

ভাঙ্গিল কদশ্ব গাছ দিয়া ঝুঁ"টি টান 

দূর হতে মারে টাঙ্গী কিবা তার কথা। 

এক চোঁটে কেটে ফেলে দেওরের মাথা ॥ 

হস্তী কেটে কেমোর মুণ্ড ফেলে দিল জলে। 

কুড়ায়ে কান্তের মাথা কোলে নিল তুলে ॥ 

কান্দিতে কান্দিতে লক্ষ্মে চলে গেল ঘরে। 

বিপাক বাড়িল বড় ডোমেদের তরে । 

আই মা বলিয়া কান্দে ডোমেদের মেয়ে । 

কেহ শঙ্খসোনা ফেলে গড়াগড়ি দিয়ে | 

কেহ বলে কোথা গেল গোমাঞ্চি গোসাঞ্চি। 

স্বামী বিনা স্ত্রীলৌকের অন্য গতি নাই ॥ 

কেহ বলে বিধাত। হইল নিদারুণ। 

ময়নার গড়ে পাত্র জালিল আগ্চন॥ 

ভোমেদের রাম! কান্দে উঘারিয়া শোক। 

দেখিয়া চপল হল ময়নার লোক ॥ 

কাঁদিতে কান্দিতে লক্ষ্মে করিঙগ গমন | 

কলিঙ্গার কাছে গিয়। দিল দরশন ॥ 

করপুটে কান্দিয়া কহিল সব রামা। 

রাত্রি হানা দিতে আইল লাউসেনের মাম] ॥ 
সাকা শুকো কাট| গেল ডোম তের জন। 

মোর কান্ত কাট! গেল সত্যের কারণ ॥ 

অন।দি-মঙ্গল 

এত শুনি পাটরা'ণী করে হাঁয় হায়। 

ছুই চক্ষু বহিয়্া যেন মন্গাকিনী বায় ॥ 

মকল সংসার শূন্য একজন বিনে। 
কেবা আছে নারথি আপনি যাব রণে॥ 

বিষাদে বিক্রম টুটে ভাল কথা নয়। 
সবাকারের ভাল হয় পশ্চিমউদয় ॥ 

লক্ষ্মেকে পরিতে দিল তমরের ভূনি। 

তবে ঘরে চলে গেল যতেক ডুমুনী॥ 

সমরে সাজিতে রাণী করে লাস বেশ। 

স্থবণণ চিরুণি দিয় অচড়িল কেশ ॥ 

চরণে নৃপুর দিল গায়ে সধাকর। 

বিদায় হতে চলে গেলেন সতীনের ঘর ॥ 

কিকরকি কর ঘরে কুমারী কানড়া। 

বলিতে লাগিল রাম দিয়ে বাছনাড়া ॥ 

মামা শ্বশুরের কথা লোক মুখে শুনি। 

চৌদিকে বেড়িল সেন! ময়না অবনী | 

ঘরে থাক সতিনী গো! হোয়ে সাবধান । 

আমি যাব সমরে যা করেন ভগবান ॥ 

এত শুনি কনড়1 হাসেন খল খল। 

কে জানে বড় দিদি তোমার এত বল॥ 

সহজে হ্ন্দরী তুমি পূর্ণচন্ত্রমুখী। 

এমন বেশ করিয়াছ ভাল নাই দেখি ॥ 

সোন! মণি অলঙ্কারে সেজেছ পরিপাটি । 

পাছে তোমায় লোকে বলে গোলা হাটের নটী॥ 

তোম। হতে লোকমুখে হবে উপহান। 

কুখ্যাতি ঘটিবে কান্তের হবে জাতিনাশ ॥ 

তবে যদি মাম] শ্বশুর করেছে দাজনি। 

আমি যাব সমরে করিতে হানাহানি ॥ 

কলিঙ্গা বলেন ন1] গো তুমি থাক ঘরে । 

বড় থাকিতে ছোট যাবে যুদ্ধ করিবারে ॥ 

চিত্রসেন বাছায় লয়ে ঘরে থাক তুমি। 

রাজার লস্কর আগে দেখে আসি আমি ॥ 

তা গুনিয়! কানড়া করেন নিবেদন । 

তোমারে রণে যেন না চিনে কোনোজন ॥ 



অমদ-ম্্ 

গুরুষেব কংছে সে পুরুষ বে টাই। 
বীজীর হেত] ল্ড রাঁজর কাবা ॥ 

মাথায় কুট পরো অঙ্গে জাম। জৌড়। । 

বাবান্কে আজ্ঞ। দাও সেজে দিকু ঘোড়া ॥ 

এত শুনি রাজরাণী ঈষৎ হানিয়া। 

অঙ্গ হতে আঁভরণ ফেলে খসাইয়া ॥ 

অঙ্গের যতেক সাজ আর আভরণ। 

কেবল না খসে শঙ্খ শ্রীরাম ভক্মমণ ॥ 

দক্ষিণে ধঙ্গুক ফেলে বামে ফেলে তুণ। 
পৈত। গলে দিয়া যেন সাজিল বামুন ॥ 

মরে সাজিতে রাণী সত্বরিল সেনা। 

খোপাঁতে তিলক লইল এওতে যাঁবে চেনা ॥ 

ঘর হতে কলি! বাহিরে দিল পা। 

চিন্তরসেন বাছা ডাকে কোথা যাঁও মা ॥ 
আসি বলে গেল পিতা পশ্চিমউদয় দিতে । 

এত বলি চিত্রসেন লাগিল কান্দিতে ॥ 

ছু হাতে ধরিয়া কোলে লইল হ্ুন্দরী। 

মরি বাছা তোমার বালাই লয়ে মরি ॥ 

মরি বাছ। কেদে! নাঞ্জি ওরে বাপধন । 

এত বলি সতীনে করিল সমর্পণ ॥ 

হাতে হাতে সপে দিতে ভেমে গেল লো। 

পাছে দিদি মনে কর সভীনের পো ॥ 

কানড়া বলেন দিদি আমি তোমার দাসী। 

তোমাকে সতীন বলে কভু নাঞ্ি বাসি ॥ 

পালরিছি মা বাপ তোমার মুখ দেখি। 

এমন সময়ে ওরূপ কথা কেন বল দেখি ॥ 

এত বলি ছুদতীনে করে কোলাকুলি । 

এই রণ জিনিলে ঘুচিবে চুণ কালি ॥ 
লাফ দিয়! কলিজা! ঘোড়ার পিঠ নিল। 

নৃতন নটুয়া ষেন নাচিতে লাগিল। 
পসারিতে চরণ মাথায় ঠেকে চাল। 

কালপেচ। চালে বসে ঘন ভাকে কাল ॥ 

গুরুতর কোন্দল করিছে খাওয়াখায়ি। 

সজারু সজারু মনে পড়িল সদাই ॥ 

২২১ 

অযজক ম্হ'পপ হতেছে ল্মঝণ । 

তিনবার স্মরণ করল নারায়ণ ॥ 

থর চলে বাজী যথা রাজার বাহিনী । 

দুর হতে দেখে সবে করে কানাকানি॥ 

পাত্র বলে রাজসৈন্য দেখ দৃষ্টি দিয়া। 
লাউসেন ভ।গিন৷ এল যুদ্ধের লাগিয়া ॥ 

সেই আভরণ আছে সেই ঢাল খাড়া । 
বর্তমানে দেখ পেই সরফরায়ে ঘোড়া ॥ 

সবে দেখ প্রমাণ ভাগিনা থাকে ঘরে। 

যেমত অজ্জুন ছিল বির: নগরে ॥ 

ভাগিনার চরিত্র সবাই দেখ চেগে। 

কেবল পেজেছে বার বছরের মেয়ে ॥ 

ধিক থাকে ভাগিন! মেয়ের থাকে কাছে। 

ইহার অধিক লজ্জা আর কিযে আছে।॥ 

পুরুষ হৈয়া পরে কপালে পিন্দুর ৷ 

চগ্ডালের লাছে রবে হইয়া কুকুর ॥ 

যুবতীর পারা দেয় বদনে অর্ধস্থত। 

পায় পায় পাতক দেখিলে তার মুখ ॥ 

ফাট। শঙ্খ করে দিলে হয় সর্বনাশ। 

পতিনিন্দা শুনি সতী ছাড়ে দীর্ঘ শ্বাস॥ 

পরিচয় করিছে কলিঙ্গা পরদলে ' 

ধিক্ থাক শ্বস্তর গে! বাজ পড়,ক কপালে ॥ 

কপুরধলের কন্যা! আমি কলিঙ্গা কুমারী । 

কদাচিৎ নই হে আমি ময়নার অধিকারী ॥ 

পাত্র বলে হ্াদে বেটি নটিনীর চেড়ী। 

সেনের হোয়ে থাক বেগমের নড়ি ॥ 

হুসেন দুয়াজি যদি পাত্রের আজ্ঞা! পায়। 

হুসেন বলেন বাবা যা করেন খোদায় ॥ 

বাহু নেড়ে আসে পান্ধ হাসান হুনন। 

হরি প্রতিকূল যেন এ কাল ষবন॥ 

হেনকালে পাটরাণী মনে যুক্তি করে। 

প্রতিকূল যবন দুহাতে পাছে ধরে ॥ 
যবন পরশে জাতি যুবতীর যায়। 

তবে পশ্চিমউদয় না দিবেন ধর্রায় ॥ 
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শ্বশুর শাশুড়ী মোর না হবে ছাড়ান। 

প্রাণনাথে নিশ্চয় ছাড়িবে ভগবান্ ॥ 

হেনকালে যবন ধরিতে আসে হাতে। 

কহিতে লাগিল রাণী তাহার সাক্ষাতে ॥ 

তুমি ধন্্ম বাপ হও আমি মেয়ে হই। 
আমার পানে এস যদ্দি ধর্ষ্বের দোহাই ॥ 

এত বলি যমধর নিল বাম করে। 

রাম বলে তুলে মারে আপন উদরে ॥ 

ঢলিয়া পড়িল রাণী ধরণী উপর | 

বড়রাণী কলিঙ্গা গেলেন যমঘর ॥ 

অপরূপ মরণ সবাই দেখে তায় । 

রাম রাম মোওরণ করিল রাম রায় ॥ 

মোগল পাঠান সেখ কেউ দিওন! হাত। 

খুব হিন্দুর মেয়ে খুব তেরী জাত॥ 

পাত্র বলে ভাগিনবউ গেলেন যমঘরে | 

সরকারী করিয়ে রাখ ওপগ্ডির পাখরে ॥ 

এত গুনি বাজীবর করিল হ্েষাণি। 

তরাসে পলায় কত তোখর বাহিনী ॥ 

কত শত বীর পড়ে চরণের ঘায়। 

লেজ সাটে দশ বিশ যমের বাড়ী যায় ॥ 

ছুটে গিঘ্বা উপজিল গড়ের ছু্গার। 
প্রাণ ত্যজে হ্রেষাণি করিয়া তিনবার ॥ 

সাড়া শুনি কানড়া উঠিল ব্যস্ত হোয়ে। 

বারিতরা ঝারি নিয়ে দামী চলে ধেয়ে ॥ 

ধুমলী দেখিল আপি বার হোয়ে তুর্ণ। 
নিধন হোয়েছে ঘোড়া জিন তার শূন্ঠ ॥ 

কলিঙ্গ। মহিষী পার! পড়েছে সমরে । 

সমাচার দিতে ষায় কানড়ার ঘরে ॥ 

কান্দিয়। ধুমসী বলে শুন ঠাকুরাণি। 
রণে হত হল চিত্রসেনের জননী ॥ 

এত শুনে কানড়] হইল শোকাকুল। 

অঙ্গ আছাড়িয়া কান্দে নাহি বান্ধে চুল। 

ইহ তরে দিয়] গেল ছুধের ছাওয়াল । 
মোর বুকে মেরে গেল নিদারুণ শাল ॥ 

বিকল হইল রাণী প্রবোধ না মানে। 

জোড়হাতে ধুমসী কহিছে বর্তমানে ॥ 

সতীন মরিলে হয় সোহাগে আগল। 

তুমি সতীনের শোকে হতেছ পাগল ॥ 

চিনিতে রোপিয়। নিম ছু্ধের সিঞ্চনে । 

জেতের স্বভাব তিক্ত না ছাড়ে কখনে ॥ 

সাপিনী বাঘিনী সিংহী পোষ নাঞ্জ মানে। 

চন্দ্রকেতু রাজ। মল মণি বিস্তমানে ॥ 

সাঁপে কেটে মরে গেছে ধন্বস্তরি রৌজ।। 

বাঘ পুষে মরে গেছে দক্ষিণের রাজা ॥ 

যাউক সে সব কথা ছাড়হ হুতাঁশ। 

জয়ছর্গা পূজ দেবি বিপদ যাউক নাশ ॥ 

এত বলি কানডার মুখে দিল জল। 

দেবী পূজা করিবারে আনে শতদল ॥ 
অনাদি পদারবিন্দ ভরসা কেবল। 

রামদাস বিরচিল অনাদি মঙ্গল ॥ 

একমনে কাঁনড়1 চণ্ডীর করে পুষ্থী।! 

ঠকলাস ছাড়িয়া মা এলেন দশভূজ! ॥ 

অষ্টা্গ লুটায়ে রাণী করে প্রণিপাত। 
শ্তব করে গলায় বন জোড়হাত ॥ 

শঙ্করঘরণি শিবে শঙ্করমোহিশি। 

শুঁভদ| সারদা সদা সমররঙগিনী ॥ 

বিপদে পড়িয়া মাগো ডাকি বার বার। 

তোম! বিনে মহাদেবি নাহি ধেখি পার ॥ 

এত শুনি মহামারা কোলে নিল তুলে। 

প্রবোধে মুছায় মুখ নেতের অঞ্চলে ॥ 

কিলাগি কান্দহ বাছ! কহ বিবরিয়া। 

ব্রন্ধার অধিক তোরে করুণার ছায়া ॥ 

কানড়া বলেন মাগো কর অবধান। 

তুমি ত সকলিজান কেন কহ আন।॥ 

পশ্চিমউদয় দিতে গেল ময়ন। অধিকারী । 

গৌড় হোতে মামাশ্বশুর ঘেরিয়াছে পুরী॥ 
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সাকা গুকো কাটা! গেল ভোম তের জন। 

বীর কালু কাট! গেল সত্যের কারণ ॥ 
তবে রণে সেজে গেল চিক্জসেনের মা । 

মনোছুঃখে মরিল বুকেতে মারি ঘা। 

চগ্ডিকা বলেন বাছ! তোর ভয় নাই। 

কোন ছার গৌড় কিব। করে বড়াই ॥ 
অনেক দ্রিবল কোথ| রণ নাঞ্চি পাই । 

ঘুড়ী সাজাও মায়ে ঝিয়ে চল রণে যাই ॥ 
উপলক্ষ বিনা আমি রণে যেতে নারি । 

এত শুনি উল্লাসিত কানড়া কুমারী ॥ 

আজ্ঞ। হোল বারালে সাজিয়ে দিতে ঘোড়া । 

বারাল মহলে বড় পড়ে গেল সাড়া ॥ 

জিন কসে বাদ্ধে পাচ রঙ্গের থোপন!। 

কত অপরূপ তায় অরুণ বসনা॥ 

সাবধানে বামদিকে রাখিল কলম। 

তার উপর উরুমাল ঘাগর গপ্ডা দশ ॥ 

রুণু রুণু ঝুঁণু ঝণু বাঁজিছে মেখলা। 

গলায় পরায় গজ মৌক্তিকের মালা ॥ 

চলিতে চরণে বাজে চারি পায়ে মল। 

বিন। মেঘে বিজরী করিছে ঝল মল ॥ 

কানড়া করিল সাজ রাউতের বেশে। 

মনে করে যাব মামা শ্বশ্তর উদদাশে। 

মাথায় বান্ধিল পাগ করিয়ে উঠানি। 

দপ দপজ্জলে যেন অজগর মণি ॥ 

ক্ষীণ তনু অন্ধকারে দেখিতে না পাই। 

গায়ে তুলে পরে রাম! লক্ষের কাবাই ॥ 
সোনারধপা তাহাতে ঝলকে মন্দ মন্দ । 

রতন মণি পটুকা করিল কমরৰদ্ধ ॥ 

পরিল ইজের খাসা নামে মেঘমালা । 

দক্ষিণে তুলিয়া বাদ্ধে আশী মণের ফলা ॥ 

ধুমদীর সাজন দেখিয়া,ইন্ত্র কাপে। 

কেহ বলে এ মাগী মানুষ হোল শাপে॥ 

না বলিতে ধুমসী রণেতে আগুদার। 

ঘন ঘন রাউত্তে ভাকিছে মার মার ॥ 

হন 

পড়িল ময়নার গড়ে সদ! গত্তিভর। 

হাতী ঘেড়। একাকার রাজার লস্কর ॥ 

পাত্র বলে রাজসৈন্ দেখ দৃষ্টি দিয়া। 

এবার ভাগিনা এল যুদ্ধের লাগিয়। ॥ 

বড় স্ত্রী যে ভাগিনার গেছে যমদ্বারে । 
তার পাকে এল সেন যুদ্ধ করিবারে ॥ 

এত বলি মান্দিয়ে পসারিল পা। 

ভাগিনা! বউকে বলিছে ভাগিনে বটে ঝ| ॥ 

জলস্ত অনলে যেন ঢেলে দেয় ঘ্বি। 

হাত তুলে ডেকে বলে হরিপালের ঝি॥ 
মনে পড়ে নাই তোমার পূর্বের বারতা । 
কানড়া আমার নাম হরিপালের স্থৃতা ॥ 

হাতে সৃতা বেন্ধে তোর রাজা হল বর। 

সাধ ছিল আমাকে করাতে স্বয়ন্বর ॥ 

সে সব পূর্ধের কথ! মনে নাহি পড়ে। 

বান্ধ! ছিলে কুঁড়ে! খেলে সিমুলের গড়ে ॥ 

পাত্র বলে ভাগিনা বউ কুলে দিলি কালি। 

মামাশ্বশ্তুরের কুলে দিলি জলাগুলি ॥ 

একবোলে ছুবোলে দুজনে বোলচাল। 

দুইজনে মহাযুদ্ধ আগুন উথাল ॥ 
পব্নে করিল ভর কানড়ার ঘুড়ী | 
দুহাতে ধরিয়। কাটে কানড়ার চেড়ী ॥ 

একচোটে কেটে যায় দশ বিশ ঘোড়া । 

অমনি রাউতে হানে গায়ে জামাযোড়া ॥ 

সিংহনাদ সমান সঘনে ডাক ছাড়ে। 

শরতের মেঘ যেন গরজে গম্ভীরে ॥ 

মার মার ডাক ছাড়ে গৌড়ের ন্যাবড়। 
তীরগুলির শবদে বহিল যেন ঝড় ॥ 

বাণের উপরে বাণ আগুনের ছটা। 

বিষম ধস্থকগুলো বাশ টানে গোট। | 

তার আগু ঢালী যুঝে বত্রিশ কাহণ। 

হান হান ডেকে আইল হাসান হুলন ॥ 

ধাইতে ধরণী টলে ধুমসীর ভরে। 

পদ্মপঞ্জের জল যেন টলমল করে ॥ 
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ধর ধর শবদ সে শুনিতে বিষম । 

অকালে রুধিল যেন কালাস্তক যম ॥ 

বাজীর পিঠে বসি যুঝে কুমারী কানড়া। 
তুজন্ব রসনা সম হাতে ঢল খাড়া ॥ 

এক চোটে কেটে যায় কুঞ্জর মানব । 

ফুটিল কমল কলি কনক কৌরব 

বহিল রক্তের শ্োত তটিনীর ধারা । 

হাতী ঘোড়া ভাসে তায় মীন কৃ্ম পারা ॥ 

হেনকালে মহামায়! উরিল আসিয়া । 

ডাকিনী যোগিনী দানা নাচে থৈয়া থৈয়া ॥ 

ডান হাতে খজ্ী কারে বা হাতে খর্পর। 

বিপরীত ডাক ছাড়ে ডাগর ডাগর ॥ 

তালগাছ সমান দান! লাফ দিয়া পড়ে। 

দশ বিশ হাতী গিলে গল! নাঞ্জি নড়ে ॥ 

বিশেষ যোগিনীগুলো হাতী ধরে গিলে। 

মং কুড়ায়ে যেন লয়ে যায় চিলে। 

কুরঙ্গ তৃরঙ্গ কেহ করে ফেলাফেলি। 

লাফ দিয়া কারে খায় কারে দেয় গালি॥ 

ঢালী পাগী রাউত সারিয়ে যায় গালে। 
ছেলে যেন মুড়ি খায় অতি উধাকালে। 

দিকে দিকে দ্বিগুণ দক্ষিণে দানার ঘটা। 

লাফ দিতে পড়ে যায় বাইশ হাত জটা॥ 

দেব মানবে রণ অতি ভয়ঙ্কর। 

সহিতে না পারে রণ গৌড়ের পাতর ॥ 
ভঙ্গ দিল বাহিনী তাড়িয়ে যায় দানা । 
লম্ফ দিয়া পড়ে দশবিশ হাত খান! ।॥ 

গুড়ি গুড়ি বনেতে পালায় রাম রায়। 
তাড়াতাড়ি ডাঁকিনী গিলিয়া ফেলে গাঁর়। 
জলে ডুবে রহিল কেহ মড়ার মিশালে। 

বাছিয়া বাছিয়া দান! ধরে ধরে গিলে ॥ 
এলাহি ভাবিয়া মিয়৷ পলায় তখন। 

বাজী ফেলে পলাইল হাসান হুসন। 

শিবকে ছাগল মেনে তাতী পলাইতে। 
তাড়াতাড়ি ডাকিনী তুলিয়া দিল বেতে॥ 

এইক্রপে মরে গেল যতেক বাঞ্িনী। 

মহাপাত্র পন্লাইতে না পায় সরণি ॥ 

সম্ুথে ইক্ষুর বন গৌড়ের পাত্তর। 
তরাসে লুকাঁয় পাত্র তাহার ভিতর। 

ধাইয়! ধুমসী গিয়া অগ্নি দিল তায়। 

শৃগাল গর্তেতে পাত্র তরাসে লুকায় ॥ 

দেবী প্রতিকূল তায় পুড়ে গোপদাড়ী। 
ধেয়ে গিয়ে ধূমসী মারিলেক গড়ারী ॥ 

লাফ দিয়া ধুমসী পাত্রের ধরে ঝুটি। 

ধুপধাপ শবদে কিলের পরিপাটা ॥ 

হেনকালে আগ হল কুমারী কানড়া। 

মামাশ্বশুরে কাটিতে উঠায় ঢাল খাড়া ॥ 

একচোট দেয় যদি যায় মাথাখান। 

হেনকাঁলে মহামায়া কহিল সন্ধান ॥ 

শুন শুন কানড়। বচনে দাও মন। 

মহাগুরু নিধন করহ কি কারণ॥ 

মহাগুরু মামাশ্বশুর বধ অনুচিত। 

হেন ছার কম্ম কর শেষে অবিহিত ॥ 

মাথায় বসন নাই চুল যায় দেখা। 
লাজ খেলি লাজের ঝি মাথায় দাও ঢাকা ॥ 

বাদী মেরে বিবাদ করিবে কার সনে। 
ভবানী করিল রক্ষা! পাত্রের মরণে ॥ 

এত বলি ভবানী বসিল তরুতলে। 

কানড়া বাতান করে নেতের অঞ্চলে ॥ 

ধুমদী পাত্রের গলায় তুলে দিল বেড়ী। 
আগু টানে জন দশ পাছু মারে চেড়ী ॥ 

বচন বলিতে নিল গড়ের ভিতর । 

ডাক দিয়া আনিল নাপিত বরাবর ॥ 

পাত্রের মুড়ায় মাথা কালিনীর কৃল। 
গাধা খচরের মৃতে ভিজাইল চুল ॥ 
ডানি গালে চুণ দিল বাম গালে কালি। 

কোথা ছিল গুড়ের মালা এনে দিল মাঁলী ॥ 

বালক বালিকাগুলো বলে নান! বোল। 

ধেয়ে এসে গোয়ালা মাথায় ঢালে ঘোল । 
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উঠিতে বনিতে কেহ মারে বেতের বাড়ী । 

মাথার উপরে কেহ ভাঙ্গে ছুতে। হাড়ী ॥ 

বাম হাতে ঝাটামুড়ো কেহ মারে ফেলে। 

মেয়েগুলে! গালি দেয় 'দেশভাঙ।” বলে ॥ 

নানা অপমান করে নগরে নগরে | 

বানুরে বানর যেন নাচায় ঘরে ঘরে ॥ 

পরদল ধুমসী করিল দেশবই। 
পলাইয়া যায় পাত্র মাত্র প্রাণ লই ॥ 

উঠিয়া পড়িয়া পুন ফিরে ফিরে চায়। 
দারুণ ধুমসী পাছে আবার গোড়ায় ॥ 
ধাওয়াধাই উচ!নলে হইল সকাল। 

হেনকালে ধেঙ্ লয়ে গোষ্ঠেতে রাখাল । 

ঘর হোতে মহাপাত্র করে অস্ুমান। 

এক মুটে। চাউল মেগে বাচাইব প্রাণ । 
পাঞ্জকে দেখিয়া গরু ছুটিয়া পলায়। 

দশ বিশ রাখালেতে ধরিয়া কিলায়॥ 

নগরে নগরে পাত্র পেয়ে অপমান । 

পাছু রেখে ফেলে গেল দেশ বর্ধমান ॥ 

ভৈরবী গঙ্গার জল নায়ে হয়ে পার। 

দেখাদেখি উপনীত রমতি রাজার ॥ 

পাত্র বলে দিনে দেখা করিব কেমনে। 

ওতে আতে লুকাইয়া রহিল এক বনে ॥ 

পরিতে বসন নাঞ্জি মাথা হল নেড়। 

বসন বিহনে বেশ যেন লক্ষমীছাড়া ॥ 

দশা খাট হলে পুরুষ এমনি ছুঃখ পায়। 

মহামত্ত বারণে বেডের লাথি খায়। 

হেথা হনুমান আইল পাত্রের আবাসে। 

বড় পুত্র কামদেবে কহে সবিশেষে ॥ 

দৈবজ্ঞ দেখিয়! কাম দেয় সিংহাসন । 

না বমিতে বলে দ্বিজ বড় অকল্যাণ ॥ 

মঙ্গলবার আজি একাদশী তিথি। 

পরিপূর্ণ সারাদিন আছয়ে রেবতী, ॥ 

তিন যাম;সিদ্ধযোগ!সটান মলিন | 

নিবেদিলাম এই মাসের হইল বার দিন ॥ 

কামদেব বিরুদ্ধ মিথুন ভাল দেখি। 
তুরগ দশন| লেখ দশদিকে লিখি ॥ 

বাস গুণে বাড়ীর পশ্চাতে ফেলে খড়ি। 

সকল আছে ভাল বাপু বাড়ীর বড় ভেড়ি॥ 

বাঁড়ীর ঈশানকোণে ভূত্বের আশ্রয়। 
এসে দেখ৷ দিবে রান্রি হলে দণ্ড ছয়।॥ 

আপনার ঘর ছুয়ার আপনার নারী। 

নাম ধরে ডাকিবে অনেক মায় করি ॥ 

বলে গেলাম এই কথা সকলে থাক দড়। 

পাটকেল পাথর করিয়ে রেখ জড় ॥ 

চাল কড়ি অনেক দৈবজ্ঞ পাইল দান। 

রাখালে বিলায়ে দিয়ে যান হনুমান ॥ 

দিন গেল অন্ত যদি আইল অন্ধকার । 

ধীরে ধারে যায় পান্র আপন আগার ॥ 

আবছায় ছুয়ারে দেখিল তার ঝি। 

বাপে দেখি মাকে বলে হাদে ওট। কি॥ 

ছি ছি বলে তখন কামদেবের মা। 

মামাশ্বশুর বট তুমি হোথা থাক বা॥ 

পাত্র বলে আমি তোর মামাশ্বশ্তর নই | 

কামদেবের বাপ বটে তোর পতি হই ॥ 

কে কার দোহাই গুনে অন্ধকাঁও রাতে। 

পাটকেল পাথর কত পড়ে চারিভিতে ॥ 

বলিতে বিশেষ ধরে বামহাতে বাতি । 

কোথা ছিল দাসী মাগী ঘাড়ে মারে লাথি ॥ 

খাইয়া! দাসীর লাখি গড়াগড়ি যায়। 

দশাখাট পুরুষ এমনি দুঃখ পায় ॥ 

বিপাকে পড়িয়া পান্র উঠে ধাই দিল। 

ধাওয়াধাই রাজার গৌড় চলে গেল ॥ 
আমার বচন রাজ! শুন মন দিয়া । 

সর্বনাশ হোল তোমার সৈন্তগণ লৈয়া ॥ 

ঘ্বরে লুকা ইয়া আছে লাউফ্ন ভাগিনা । 

মেয়ের বেশে কেটে ফেলে নয় লক্ষ সেন ॥ 

পশ্চিমউদয় নাহি দেয় লুকাইয়া আছে ঘরে। 

যেমত অঞ্জুন ছিল বিরাট নগরে ॥ 
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এত শুনি ছুঃখী বড় গড়ের রাজন। 

কানড়াকে লয়ে তবে শুনহ বচন ॥ 

কানড়। পাগল হোল পবাকার শোকে । 

হাতে ধরে ভগবতী জল দেয় মুখে । 

না কর ক্রন্দন বাছ! শুন সাব্ধান। 

কলিঙ্গার অগ্নিকন্্ম কর পিগুদান ॥ 

তবে পশ্চিমউদয় দিবেন ভগবান্। 

এত বলি ভগবতী হইল অন্তর্ধান ॥ 

বড় রাণী কলিঙ্গাকে তুলে নিল ঘাটে। 

অগ্নিকম্ কর্তে যায় কালিনীর ঘাটে ॥ 

সখি দ্বিজ আনিল চিতার আয়োজন । 

ধুপধুনা ঘ্বত আর সগন্ধি চন্দন ॥ 

কলিঙ্গার দেহখানি তুলিল চিতায়। 

কানড়া কুমারী আদি অগ্নি দিল তায়॥ 

নয়নে ভাসিল জল যেন স্ুরধুনী । 
সতীনের মপিও্ঁন সারিল তবে রাণী ॥ 

মা ম! বলিয়! যবে চিত্রসেন ডাকে । 

নানা ছলে পরবোধে চুম্ব দেন মুখে ॥ 

আদর করিয়! রাণী তুলে নেন কাখে। 
ছুগ্ধের বালক নাকি চুম্বে কু থাকে ॥ 

নিরবধি কান্দেন কানড়। চন্ত্রমুখী | 

খেতে শুতে অন্তরে বাঁড়িল ধুকধুকি ॥ 

কানড়া কুমারী রৈল ময়না! নগর । 

হাকন্দে সেনেরে লয়ে শুনহ উত্তর । 

আনন্দের সীমা নাই হাকন্দের ঘাটে । 

বিধিমত ভক্তিতে গাজন সব থাটে । 

নিয়ম ধরে ৰসে আছে সেথা! রাণাহাড়ী। 

ধর্ম জয় বলে বেটা যায় গড়াগড়ি ॥ 

অর্থয দান করিছে ছুর্লভ সদাগর। 
জোড়হাতে বলিছে ধর্মের বরাবর ॥ 

ওহে ধর্ম ঠাকুর দিনের দিবাকর 

কপট তেজিয়ে দাও পশ্চিমউদয় বর | 
এত বলি লাউসেন অর্ধ দান দিল। 

আচম্থিতে সেই অর্থ্য ভূমিতে পড়িল ॥ 
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কলিঙ্গা মরেছে তার অশুচি কারণ। 

অতএব অর্থ্য তার না নিল নারায়ণ ॥ 

লাউসেন কান্দেন মাসীর ধরে পাদ্স। 

অনাস্ভমঙ্জল কবি রামধাস গায় ॥ 

১ 

সাত পাঁচ ভাবে গেন কুমারের চাক। 

কিজানি ময়না রাজ্যে পড়িল বিপাক ॥ 

কলিঙ্গ! কানড়া আর অমল! বিমল|। 

এই চারি রাণী যেন নব শশিকল। ॥ 

কি জানি কলিঙগ। গে। অধন্মে দিল মন। 

সেই অপরাধে আমায় ছাঁড়িলা নারায়ণ ॥ 

মত! পিতা বন্দী থুযে এলাম কারাগাক্েে। 
আমায় না দেখিয়া মা মেল অনাহারে ॥ 

দেশে পারা ব্রহ্মচারী হয়েছে উপবাস। 

পান মত্ত হয়ে কালু না কৈল তল্লাস ॥ 

নিশ্চয় বিপত্তি হল মাসী আমায় লয়ে। 

হেনকালে সারি শুক বলেডাক দিয়ে। 

আমি খুড়া আমি জোঠ সোদর সারথি। 

আমি এনে দিব ময়নার কুশল ভারতী ॥ 

পক্ষীর বচন শুনি করে হায় হায়। 

বিপত্তি দেখিয়া পাখী উড়িয়া! পলায় ॥ 

অকালে পুধিলাম পক্ষ স্বত অন্ন দিয়] । 

আমার বিপদ দেখি যায় পলাইয়া ॥ 

অনাগ্ভের পদরেণু ভরস1 কেবল। 

রামদাসে দয়া কর ভকতবৎসল ॥ 

সারি শুক বলে রাজ! কর অব্ধান। 

নিশ্চয় আমারে রাজ! কৈলে পণ্ড জ্ঞান।॥ 

পশ্ত পক্ষী বল রাজা পণ্ড পক্ষী নই। 

গোলকেতে ব্রা্ধণের ছাওয়াল মোরা হই ॥ 

আমার পিতার নাম দ্বিজ হরিহর। 

সত্যই জানিও মৌর। ছই সহোদর ॥ 
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একদিন পিত। মোর সঙ্গে করি নিল। 

সরগুরু বৃহস্পতি ইন্ত্রপুরে ছিল ॥ 

পড়িবারে গেলাম মোর! শিষোর মিশালে। 

গুরুকে প্রণ।ম না করিমু এককালে । 

এই দোষে গুরু মোরে দিল বড় গালি। 

পক্ষ কুলে জন্ম লৈবে আজি কিংবা কালি ॥ 

অলজ্ঘ্য গুরুর বাক্য না যায় খগ্ডন। 

সেইখানে হইলাম বিহঙ্গ জনম | 

অনেককাল ছিনু মোরা ইন্দ্রের ভূবনে। 

থাইতে থেজুর আইলু ময়না দক্ষিণে । 
হেটমুখে খাই মধু মুছে ফেলি চট।। 
দারুণ আক্ষেটী মোর পক্ষে দিল আটা ॥ 

আখটির বদ্ধনে ঠেকিলাম ছুষ্টী ভাই । 

কাছাড়িয়া মারে, দিলাম ধর্মের দোহাই ॥ 

ধর্মের দোহাই দিতে হাতে কর্যা নিল। 

বিক্র্দ লাগিয়া আমি নগরে পশিল ॥ 

পক্ষ লবে পক্ষ লবে ডাকে ঘন্নে ঘরে। 

নগরের ছাওয়াল এল পক্ষ কিনিবারে ॥ 

গুণের সাগর রাজা দেখিলে আপনি । 

পঞ্চ।শ কাহণ মূল্য করেছ তখনি ॥ 

খাইয়ে দেহ রাজা হাতের অঙ্ুরী। 
প্রত্যয় পাইতে চায় তোমার শুন্দরী ॥ 

বার বৎসরের পথ ময়না হাঁকন্দ। 

সবে মাত্র বিলম্ব হইবে বার দণ্ড ॥ 

প্রতিজ্ঞ! করিতে পারি ধর্খের সভায়। 

বার দণ্ডে এনে দিব বারতা তোমায় 

সেন বলে নারে অঙ্গুরী নাঞ্জি দিব। 
এক দণ্ড বিলম্বে লিখন পাঠাইব | 

এত বলি সেন রাজা তালপত্র নিল । 

কলিঙগর নামে পত্র লিখিতে বসিন ॥ 

জ্রীমতী কলিঙগ] তোমা আমার আশিস্। 

ভাল'মন্দ ন। পাইলাম তোমার উদ্দিশ ॥ 

তোমার কল্যাণে হয় আমার কল্যাণ । 

ধন কড়ি ভাগার হইবে সাবধান ॥ 

গৌড় কারাগারে নিবে মায়ের তল্লাস। 
দেশে যেন ত্রন্ষচারী না হম্ন উপবাস। 

কালুকে ইলাম দিবে পঞ্চাশ মোহর । 

পালনে রাখিবে ঘোড়া ওগ্ির পাখর ॥ 

পুত্রের সমান করো প্রজার পালন । 

দুষ্ট জনে অবশ্ত করিবে সুশাসন ॥ 

আর কি লিখিব প্রিয়ে ছঃখ সমাচার । 

পশ্চিমউদয় নাই দিল ঠাকুর নৈরাকার ॥ 

বার দিন মাসের তারিখ দিল তায়। 

আপনি বান্ধিল পত্র পক্ষের গলায় ॥ 

ছুই পক্ষ সেন রাজা হাতে করে নিল । 
যাও বলে শূন্যগথে উড়াইয়া দিল। 
পাখা মেলি উড়ে পক্ষ উপর গগনে । 

চিনিতে না পারে পক্ষ কত পড়ে মনে ॥ 

সেনার চাপানে ময়ন! হয়েছে ছারখার । 

শুক বলে এই দেশ চিহ্ন নাঞ্জি তার ॥ 

বৃহৎ দাঁড়িম্বগাছ লাউসেনের নাছে। 

প্রত্যয় পাইয়। পক্ষ বসে সেই গাছে ॥ 

এই বটে ময়ন। বাপার বাড়ী ঘর। 

দেখিয়া ভাঙিল দিশা দোনার পিগুর ॥ 

উড়ে গেছে পক্ষের গায়েতে পড়ে জল। 

কোথা গো কলিঙ্গ। মা ডাকে কল কল ॥ 

তা শুনিয়া মনে করে কানড়া যুবতী । 

নাম ধরে কেবা ডাকে ঘোর ছপর বাতি ॥ 

বাহির হইল কানড়। সঙ্গেতে সখীগণ। 

সারিশুক দুটা হাতে বদিল তখন ॥ 

করে বসি কমলবদন পানে চায়। 

কানড়। সুন্দরী দেখে করে হায় হায়। 

অকালে পুধিলাম পক্ষ ঘ্বৃত অন্ন দিয়ে। 

আমার পরাণনাথে কোথা আইলে থুয়ে ॥ 

জাহাজ ডুবেছে বুঝি দরিয়ার ভিতর 

তেকারণে জানা'তে আইলে বুঝি ঘর ॥ 

সারিশুক বলে মাতা না কর ক্রন্দন । 

আমার গলেতে আছে বাপার লিখন ॥ 
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হাকন্দেতে আছে বাপ আম! পানে চেয়ে। 

তুমি কেন কান্দ মা সমাচার পেয়ে ॥ 

পাচ দ্দিন তোমরা পাথরে বাধ হিয়ে। 

যাবৎ না আসে রাঁজা পশ্চিমউদয় দিয়ে ॥ 

তাবৎ ধশ্মের নামে দেহ পুষ্পজল। 

কলিকালে জানিবে ধন্দ্ের বড় বল ॥ 

কহ পক্ষ রাজার বিলম্ব কতদিন । 

কুলের কমলফুল হয়েছে মলিন ॥ 

এত বলি কানড়া মুখেতে দেয় জল। 

মদদিপত্র যোগায় ধুমসী পরদল ॥ 
স্বস্তি আদি লিখে ঘত পত্ধের বিধান। 

প্রীমূত ম্যনাপতি ইন্দ্র মঘবান্ ॥ 
মহাপদ চরণকমলে দগুবত । 

অভাগীরে ছাড়িল বার বচ্ছরের পথ ॥ 

একাদশী গেলে নাথ পশ্চিমউদয় দিতে । 

দুয়াদশী এন পাত্র ময়ন। লুটিতে ॥ 

গৌড় হতে তোমার মাঁম। লয়ে যত সেন! । 

ছারখার কৈল তোমার দক্ষিণ ময়না ॥ : 

সাকাশ্তকো কাটা গেছে ভোম তের জন। 

বীর কানু কাট। গেছে মতের কারণ ॥ 

তবে রণে সেজে গেল চিত্রসেনের মা । 

আপনার বুকে হানে কাটারীর ঘা। 

কালমুখী হেনে মৈল তোমার বড় রাণী । 

দুগ্ধ বিন! বাছা মরে আমি অভাগিনী ॥ 

আর কি লিখিব কান্ত দু:খ সমাচার । 

লঙ্কাকাগ্ড শুনেছে লক্কার ছারখার ॥ 

বার দিন মাসের তারিখ দিল তায়। 

রাজন্ৃত। পাতি বান্ধে পক্ষীর গলায় ॥ 

পাক আমর পনস খেজুর দিল খেতে। 

ক্ষুধা দুর যাবে শুয়া ধায়াধাই যেতে । 
শুয়া৷ বলে ধর্শের নিঘম এতদিন । 

এগুলে! থাইলে হবে তপস্যা মলিন ॥ 

এত বলি গগনে উড়িল সারি শুক। 

পশ্চিম গগনে যায় মনে পেয়ে দুখ ॥ 

হাকন্দে আছেন সেন পক্ষপানে চেয়ে। 

হেনকালে সারিশুক উতভরিল গিয়ে ॥ 

পক্ষ বলে মহারাজ কি বলিব আর । 

পত্রপাঠ পাইবে সকল সমাচার ॥ 

এত শুনি সেনরাজ পাতি এলাইল। 

কলিঙগার মৃত্যু দেখি ঢলিয়া পড়িল ॥ 

লাউসেন কান্দেন মাসীর ধরে পায়। 

কেন মিছে পুজিলাম ঠাকুর ধর্রায় ॥ 

ধর্মপৃজ] করিতে অধন্দম কিবা হল। 

কোন্ অপরাধে আমার কলিঙ্গ৷ মরিল॥ 

কলিঙ্গার রূপ গুণ কেমনে পাসরিব। 

ৰল মাসি উপায় আমি আর নাঞ্জি জীব। 

মরে যাকু কঙিঙ্গ। তার নাই দায়। 
চিত্রসেন বাছা আমার ধূলায় লোটায়। 

যেইখানে কলিঙ্গার মুণ্ডটি পড়িল । 

হাড়িয়া চামর কত গড়াগড়ি গেগ॥ 

যেইখানে পড়িল কলিঙ্গার ডান হাঁত। 

সরস নবনী জিনি কমলের জাত ॥ 

হাতে পদ্ম পায়ে পদ্ম পদ্ম সর্ব গা। 

বাধুলি স্তবক জামা সাজে ছুটীপা।॥ 
তিলফুল জিনি নাসা তুলনা দিব কি। 

বল মাপি উপায় আমি'আর নাঞ্ জী' ॥ 

এমন তম্থ কলিঙ্গা হইল ছারখার । 

কলিঙ্গ! বিহনে মাসি জী”বনাক আর ॥ 

কোলে করে সামুলা তুলিল বোন পো। 

নেতের অঞ্চলে মাসী মুছেদিল লে। ॥ 

শোকসিদ্কু কিছু নয় শুন বাপধন। 

বনিত। সম্পদ সুখ নিশির স্বপন ॥ 

তুমি কবি পণ্ডিত এমন বুদ্ধি কেনি। 

বলবুদ্ধি হারাইলে ময়নার গুণমণি ॥ 

স্থরধুনী জামাতা! জয়মশি নাম যার। 

সর্পাঘাতে মরে গেছে ষোল রাণী তার. ॥ 

ষোল গুণবতী ছিল পরম সুন্দরী । 

রূপে গুণে একজন ইন্দ্রের বিদ্কাধরী ॥ 



তগাপি দারুণ শোক নাঞ্ি তার মনে। 

তোমার এত শোক কেন বনিতা স্মরণে ॥ 

ম! বাপ রাখিলে বন্দী তার নাহি দায়। 

স্ত্রীর শোকে পাগল হয়েছ যুবরায় ॥ 

ধর্মকে জানায়ে মাগ পশ্চিমউদয় বূর। 
ধশ্মপদে মন দিয়ে শোক পরিহর ॥ 

ধশ্ম বই গতি নাই ধর্মে দাও মন। 

আসান করে এসে পুজ ধর্শের চরণ ॥ 

এত শুনি সেন রাজা হইল খেউর। 

নান করে পূজে সেন গোবিন্দ ঠাকুর ॥ 

সামুলা বলেন বাছা সাবধান চাই । 

পঁচলক্ষ বৎসর সেবিলে বর পাই ॥ 

ছুমন করিলে এতে সর্বনাশ হয়। 

একমনে সেবা কর আনন্দ হৃদয় ॥ 

সেন বলে কহিলে লোকের বিদ্তমানে । 

হাকন্দে ধশ্মকে মানাব সাত দিনে ॥ 

সাতমাপ গেল বয়ে বংসর সম্মুখ। 

তপশ্ত। করিয়া মাসি কত পাব দুখ ॥ 

তপস্তা করিতে মাসি আর শক্তি নাই। 

ঘটে বিসর্জন দিয়া চল দেশে যাই ॥ 

আপনি রহিব বন্দী রাজ কারাঁগারে। 

মা বাপের ছাড়ান করিব গিয়া ঘরে ॥ 

এত শুনি সামুলা কয় পুজার উপদেশ । 

কুষশ ঘোধিবে রাজা কেন যাবে দেশ।॥ 

পিজ্ঞাসিলে পূজার কথ! বলে দিতে পারি। 

কলিযুগে যাঁতে বশ অনাগ্ শ্রীহরি ॥ 

অস্ত পৃঞ্জা কর এনে কমলের ফুল। 

তবে ঠাকুর ধর্ম হবেন অনুকুল ॥ 

লাউসেন বলে মাসি তখন না কহিলে। 
লক্ষ ভার ফুল ফুটে সাটি দীঘির জলে ॥ 

ইঙ্গিতে লইতাম তুলি পন্ম শতভার | 
এবে কোথা পাব মাঁসি সুমুদ্রের পার ॥ 

সামুলা কহেন বাছা সেহ ফুল নয়। 

চারিবর্ণ কমল জগতে যারে কয় ॥ 

অনাদি-মঙ্গল ২৩১ 

পরাপর কমল ফুটে ব্রহ্মার মন্দিরে । 

দ্বিতীয় কমল ফুটে মহাদেবের শিরে ॥ 

তৃতীয় কমল ফুটে যমুনার জলে। 

চতুর্থ কমল বাছ! তুমি কলিকালে ॥ 

তোর মাথা লোকে বলে কমলের ফুল। 

তোর ছুটী পায় বলে কনকের মূল ॥ 
তোর ছুটা হাত বলে মুণালের লতা । 

তোর বক্ষস্থল দেখি কমলের পাতা ॥ 

মাথা কেটে ফেলে দাও তেকাট। উপর। 

সেন বলে মাসি তবে গায় এল জর ॥ 

আপনি কাটিয়া দিব আপনার মাথা। 

আমি যদ মরে যাব ধন্ম পাব কথ।॥ 

মাথা কেটে দ্রিতে মোরে মাসী হোয়ে বলে। 

মামার সনে যুক্তি বুঝি করেছে বিরলে ॥ 

সামুলা বলেন দূর ময়নার ভূপতি। 

তুই ব্যাট। হলি কেন সহজে ছুর্মতি ॥ 

মানাতে নারিলি ধন্ম একমন চিতে। 

ছ মন করিলি বেট! মাথা কেটে দ্রিতে ॥ 

যখন তোমার মাতা শালেভর দিল। 

খানিদশ বাণের উপর হয়েছিল ॥ 

চতুকুপ্জ চাম্পায় দেখিল রঞ্জাবতী। 

আমি বলে দিলাম রে তেই পুত্রবতী॥ 

উত্তানপাদের বেট! ঞ্রুব মহাশয়। 

যাহার তপস্তার কথা ভাগবতে কয়॥ 

পরব বড় বৈষ্ণব ববী তার ম|। 

বেটাকে বলিল বাপু হরি গুণ গা॥ 

অনাহারে তপস্ত! করিন মধুবনে। 

পচ বছরের শিশু কৃ পাইল কেনে ॥ 

আন কথা নাহি বাপু হয়ে একমনে । 

মাথা কেটে ফেলে দাও গোবিন্দ চরণে ॥ 

সেন বলে মাসীম1 তবে ঘরে যাঁও। 

অভাগার সঙ্গে কেন তুমি ছুঃখ পাও ॥ 

যাও ভাই ঘরে যাঁও বাইতি হরিহর। 

যাঁওরে ভকিতা তোমর! সবে যাও ঘর। 
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যাও ভাই ঘরে যাও গোপাল পণ্ডতিত। 

নবখণ্ড হাকন্দেতে হইব তুরিত ॥ 
গৌড় যেয়ে কইও আমার বাঁপ মায়। 
নবথণ্ডে মরিয়াছে তোমার তনয় ॥ 

বঞ্চিল বিধাতা ষত মনে ছিল সাধ। 

মাসী হোয়ে সেজে আইল মামার বিবাদ ॥ 
ভকিতা বলেন রাজা ঘরে নাহি যাব। 

তুমি মরিবে মহাশয় আমরা মরিব ॥ 

কান্দিতে কান্দিতে বলে ইছারাণ! হাড়ি । 

প্রাণ গেলে মহাশয় নাহি যাব বাড়ী ॥ 

বেটুয়া কুকুর বলে আমিও সংহতি । 

নয়নেতে হেরিব ঠাকুর যুগপতি ॥ 

তুমি নবখণ্ড হবে আমি তাড়াব মাছি। 

তার পাকে এতকাল তোমার বাড়ী আছি ॥ 

এত শুনে উল্লাসিত ময়নার তপোধন। 

জয় জয় শব হইল ধর্মের গাজন ॥ 

সামুল! জালিল আসি মন ধুনাচুর। 

সেনরাজা বসিলেন পুজিতে ঠাকুর ॥ 

আপনার অঙ্গ রাজ! দেই উৎসগিয়া। 

যেন মযুরধবজ দেন কৃষ ধেয়াইয়! ॥ 

কাতি হাতে বসিল ময়নার তপেো।ধন। 

একান্তে ধেয়ায় সেন ধর্মের চরণ ॥ 

কাটিয়া গাঁয়ের মাংস পোড়ায় আগুনে । 

জাতিপুষ্প হয়ে পড়ে গোবিন্দ চরণে । 

কাটিয়া গায়ের মাংস হল অস্থিসার | 

তবু দয়া না করিল ঠাকুর নৈরাকার | 

দয়ার ঠাকুর ধর্শা দীনের বাপ মা। 

অস্তিমে ভরমা! এবে ওই রাঙ্গা পা॥ 

এত বল্যা গঙ্গায় কাতি দিয়ে দিল একটান। 

অবনীতে পড়ে মুণ্ড ভাকে ভগবান্॥ 

সামুল! রাখিল মুণ্ড তেকাট! উপর | 

তবু মুণ্ড বলে দেহ পশ্চিমউদয় বর ! 

আল চাল কাচ| দুগ্ধ সুর্ধ্য অর্থ দিয়া। 

বারটা ভকিতা৷ মৈল সন্ট্যাস করিয়া । 

অনাদি-মঙগল 

যোগেতে তেজিল প্রাণ কুলের ব্রাহ্মণ । 

সামুলা মরিল কেটে হয়ে ছুইথান। 
ইছারাণা ছাড়ি মরি কোদদালে করে ভর। 

ঢাক ভেঙ্গে মরিল বাইতি হরিহর ॥ 

সারিষুয়া পুড়িয়া হইল ছাইচুর। 
কেবলমাত্র জিয়ে রইল বেটুয়া কুকুর ॥ 

গো হত্য। ব্রাহ্মণ হত্যা স্ত্রী হতা হইল। 
গগনে রবির রথ অমনি থেমে গেল ॥ 

আচম্বিতে রক্তবৃষ্টি বজাঘাত হয়। 

উল্কাপাত ভূমিকম্প হাহাকারময় ॥ 

শৃন্ঠের বিমান কাপে শৃষ্ঠের উপর । 
হন্ুমানে ডাঁকিয়ে বলেন মায়াধর ॥ 

চক্রাবর্ত ফিরে কেন আমার বিমান। 

কোন্ ভক্ত বিপদে বা হারায় পরাণ ॥ 

জানিয়া না জানে প্রভূ মায়ার কারণ । 

হনুমান করপুটে করে নিবেদন ॥ 

সাধজাত মরেছে গ্রভূ ময়নার তপোঁধন। 

বারখণ্ড শেষ হ'ল বার্মতি পৃজন ॥ 

অবনী মগ্ডলে যদি পাবে পুষ্পজল। 

ভক্ত মৈল এই দণ্ডে জিয়াইতে চল ॥ 

ঠাকুর বলেন রথ আন হন্থুমান । 

যথ। ভক্ত তথ। আমি ইথে নাঞ্জি মান ॥ 

বীর হ্ম্থমান করে রথের সাজন । 

থরে থরে গাথনি পরেশ হীরা মণ ॥ 

সিন্দুর বরণ রথ হিচ্কুলের ছটা । 

চারিদিকে উন্ধমাল ঘাগয় কত ছটা ॥ 

চামর পতাক1 কত রথের নিশান। 

রথ লয়ে হচ্জমান যোগান তখন ॥ 

আপনি চলিলেন হরি গোলোক ছাড়িয়া । 

ব্রদ্ধা আদি দেব চলে পাছু গোড়াইয়া ॥ 

দেবতা বলিল চল কৌতুক দেখিব। 
অস্থুর বলেন চল পাপ খণ্ডাইব ॥ 

দেখিতে দেখিতে রথ গোলোক বাহির। 

মন্দাকিনীর ঘাটেতে গেলেন যুদ্ধবীর ॥ 
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হেনকালে চরণে পড়িল হনুমান। 

ইবে মে কোথাকে বাপ করেছ পয়ান ॥ 
এ রূপ দেখিলে পাপী আজি তরে যাবে। 

তবে নাকি কলিযুগে আর পুজ] হবে ॥ 

চারিষুগ পৃঙ্জা করে নিবেদন করি। 

আমার বচনে তুমি হইও ব্রদ্ষচারী ॥ 
এত শুনি ঠাকুর হৈল ব্রক্ষচারী। 

কুশ ভোর কোমরে হাতেতে কুশাঙ্গুরী ॥ 

তিলকুশ সঙ্গেতে অঙ্গেতে বাঘছাল। 

মুখে সদ! হরিবোল হাতে অক্ষমাল॥ 

এইরূপে যাত্রা কৈল অনাগ্য ঠাকুর । 

পথে পড়ে নিদ্রা যায় বাটুয়া কুকুর ॥ 

ঠাঁকুর বলেন বেট পথ ছেড়ে দে। 

হাকন্দ নগর যাব আশীর্বাদ লে ॥ 

এদেশে তোমারে কেবা দিল অধিকার। 

পথ আগুলিয়া দেহ কোন্ সমাচার ॥ 

বেটু বলে কহ কহ তুমি কোন্ জন। 

তোমার বচনে কেন ছেড়ে দিব গণ। 

এদেশে আমার ঘর ছিল অনেক দিন। 

তপন্তা করিয়৷ আমি হয়েছি মলিন ॥ 

অনেক দিবস আমি মথুরানিবাসী । 

গয়। গঙ্গা মথুর] পৈরাগ হতে আন ॥ 

বলিতে কহিতে বেটু মুখ তুলি চায়। 

কুকুরের তরাসে পেছ্ুলেন ধন্মরায়॥ 

বক্ষচারী রূপ বেটু নয়নে দেখিল। 

গোবিনের পাঁয়ে পড়ি কান্দিতে লাগিল ॥ 

আর কেহ নও তুমি অনাছ্ ঠাকুর। 

প্রায় বুঝি আমাদের দু:খ গেল দূর । 

এত শুনি হেসে হেসে বলেন ঠাকুর | 

বিষুর ভকত তুমি কে বলে কুকুর ॥ 

কুকুর হইয়া বেটু কিব| ভাগ্য করে? । 
পূর্বব তপস্যার ফলে চিনিলি আমারে ॥ 

বেটু বলে ও কথায় প্রত্যয় নাই মনে । 

টতুভূজ রূপ আগে দেখিব নয়নে ॥ 
৩৩ 

যেই রূপে বসেছিলে অজ্জুনের কাছে। 

সেই রূপ দেখিব মনেতে সাধ আছে ॥ 
নতুবা যে রূপে লৈলে গোপীর বসন । 

সেই রূপ দেখিব নন্দের নন্দন ॥ 

বলিতে বলিতে বেটু গড়াগড়ি যাঁয়। 
দৃঢ়ভাবে ধরিল ধর্মের দুটা পায়॥ 

ভকতের কথা শুনি দেব নারায়ণ। 

স্বরূপ ধরিল1 কিবা ভুবনমোহন ॥ 

সজল জলদরুচি নবঘনশ্টাম । 

বাম করে শোভে বাশী ত্রিভঙ্গ সুঠাম ॥ 

সেকপ দেখিয়ে বেটু কান্দিতে লাগিল। 

আনন্দে নয়নে ধারা উলি উঠিল ॥ 
শিঙ্গা বেণু বেত বাড়ি সেই ত আপনি। 

নৃপুর অঙগদ বালা পলা নীলমণি ॥ 

শিখিপাথা বিউনি বরুজ মালানিধি। 

একই বংলকে স্তব করিল দশ বিধি ॥ 
ঠাকুর বলেন বেটু মেগে লহ বর। 

আর কেন স্তব কর ধুলায় ধূসর ॥ 

বেটু বলে মোরে যদি হলে বরদায়। 

তুলসী করিয়া তুমি রাখ রাঙ্গা পায় 

এত, শুনে ঠাকুর হল হেউমাথ| । 

শ্বান যু হতে চায় তুলসীর পাতা ॥ 

তুলসী করিয়া যদি তোরে বর দিব। 

দান যজ্ঞ তপস্ত| কল মিথ্য। হব ॥ 

তোরে যদি বর দিব করিয়া তুলমী । 

কদাচারী হবে আমার ত্রাঙ্ষণ সন্ন্যাসী ॥ 

গঙ্গাজল তুলপী অপর ষোল নাম । 
এই তিনে হয় মোর অভেদ উপাম ॥ 

যাহার বাড়ীতে থাকে তুলসীর গাছ। 

তার বাড়ী গোলোক বৈকু তার নাছ ॥ 

স্থানের মাজ্জনা করে যেবা দেয় বাতি। 

শতেক পুরুষ তার গোলোকে বসতি ॥ 

একভাবে তুলসী দগ্ডবত করে যে। 

পুরটের বিমানে বৈকুঠে চলে সে। 
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এত কথ শুনিলি বেটু এক কথা বই। 
সত্যভামার পুরাণ শুনেছ দেশ বে ॥ 

সত্রাজিতের কন্ত| সেই সত্যভামা ছিল। 
পারিজাত হরণে গোবিন্দ দান দিল । 

ফুল লয়ে নারদ আপন দেশে যায়। 

কান্দিয় কুল্সিণী বলে কি হবে উপায়॥ 

রুক্নিণী বলেন মুনি আমি কি বলিব । 

কুষ্ণকে ফিরিয়ে দাও ভ্ুখে ধন দিব । 

সায় দিয়া ত্বরাঁয় ধরিল দেবগণ। 

এক ডালায় রাখে ফুল আর ডালায় ধন ॥ 

নানা ধন আনিল যাহার নাঞ্চে মূল। 

কোন্ ধন আছে হে হরির সমতৃল। 

ছাঁঞ্লীম্নকোটি যছুবংশে যত ধন ছিল । 

গোবিন্দের সমন জুখিতে নাই হোল ॥ 

যত ধন ছিল প্রভুর সরকারি পাটে। 

গোবিন্দের সমানে জুখিতে নাই আটে ॥ 
হেনকালে উদ্ধব সে সমাচার পেয়ে । 

রুঝ্সিণীর তরে মুনি বলে ডাক দিয়ে ॥ 

হেদেগো রুক্মিণী আমার বচন শুন । 
ধনের গৌরব তোমরা করেছিলে কেন ॥ 
একদিন বসেছিলাম তুলসী কাননে । 

তাতে আমি শুনেছিলাম প্রভুর বদনে | 

সেই কথার পরীক্ষা লইব এই স্থানে । 
একটী তুলসী পত্র আনহ যতনে ॥ 

হাতে করে লয় মুনি তুলসীর দাঁম। 

শীকৃষ্জ কেশব বলি পিখে ছটা নাম॥ 

ধন এড়ে দিল সেই তুলসীর পাত। 
তুলসীর প্রমাণ হইল রাধানাথ ॥ 

এত বড় মহিমে লিখিছে মহামুনি। 

মন দিয়া শুন বেটু তুলসী কাহিনী ॥ 
অন্ত বর মাগ বেটু অন্ত বর মাগ। 

তুলসীর মহিমে মুকতি মহাভাগ ॥ 

বেটু বলে তবে আমার বরে কাজ নাই। 
তুলসী হইতে কেন বঞ্চিলে গোসাঞ্জি ॥ 

১০৪ 

আনাদ্ধিমর্টাল 

কেতকী চম্পক নয় মল্লিকা টগর । 

এত শুনে হাসিতে লাগিল মায়াধর ॥ 

ঠাকুর বলে বেটু তোর ফুলে অভিলাষ । 

আকন্দ হইয়া তুমি হইবে প্রকাশ ॥ 
আকন্দ হইল বেটু ধর্পের মায়ায় । 
এখন ফলেতে লাক্ষী কুকুরের প্রায়। 

আকন্দ ফুলের জন্ম বেটুয়! কুকুর । 

আপন গ্রাজনে যান গোবিন্দ ঠাকুর ॥ 

যেই খানে লাউসেন হয়েছে নব থণ্ড। 

খর্পর জলবে যথা আগুন ধুনা দণ্ড ॥ 

সিন্দুর বরণে ক্ধির বয়ে যায়। 
তা দেখিয়া ঠাকুর বলেন হায় হায় 

ওরে বাপু লাউসেন এমন বুদ্ধি কেনে। 

আপনা ক!/টিতে আজ্ঞ। দিল কোন্জনে ॥ 

দেবতা অস্থুর এহ| সাধিবারে নারে । 

হেন ছার কর্ম কর মনুষ্য শরীরে ॥ 

কাটামুজ ধন্থ ধন্ত বলে ঘনে ঘন। 

কোলে করে আপনি তুলিল! নারায়ণ ॥ 

গলিয়! গিছ্াছে দেহ অতি পচা গন্ধ । 

ঠাকুর বলেন আমার সধ। মর্ম ॥ 

শুদ্ধ করে তচ্থু ভোলে হাকন্দের জলে। 

কুশজল দিলেন আর বেদমন্ত্র বলে ॥ 

বেদ পাঠ অন্থভাব কুখজল দান। 

সেনের গায়ের মাংস ধরিল উজান ॥ 

পঞ্চপ্রাণ পঞ্চস্থান করিল অধিকার । 

আপনি ঠাকুর তল জীবন সঞ্চার ॥ 

উঠিয়া বসিল রাজা চারিপানে চায়। 
কারে না দেখিয়া! ঠাকুর করে হায় হায় ॥ 

দেঁবত। এসেছে কিম্বা ষক্ষ কি.কিন্নর | 

মায়! করে" কেবা এলে গাজন ভিতর ॥ 

মরেছিলাম এখানে জিয়ায়ে গেল কে। 

যেই জন জিয়াইলে সেই বর দ্ে॥ 
নয় অভাগার হত্যা! লও আরবার। 

দম যদি না রহিল বুখা জিয়ে আর ॥ 
কী 
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এত বলে সেন রাজ। হাতে নিল ক্ষুর। 
ব্যস্ত হয়ে হাতে এসে ধরেন ঠাকুর ॥ 

মায়ে নাঞ্জি বাপধন আমি ধন্ম রাজা। 

তোমা হ'তে কলিতে প্রকাঁশ হবে পুঙ্গা॥ 

সেন বলে তুমি য্দি সত্য করতার। 

কারাগার কর আমার মায়ের উদ্ধার ॥ 

ঠাকুর বলেন বাপ দিলাম এ বর। 

অস্তগিরি উদয়গিরি রাত্রের ভিতর ॥ 

সেন বলে ও কথ প্রত্যয় নয় মনে। 

আগে জিয়াইয়া দেও ভকিতে বার জনে ॥ 

এত শুনে ঠাকুর হাসেন থল খল। 

উঠ ভকিতে বলে ফেলে দিল জঙ্গ ॥ 

প্রাণ পেয়ে গ। তুলিল ভকিতে বার জন। 

জয় জয় শবে হোল ধন্মের গাজন॥ 

মামুল! সেনের মাণী শঙ্খ বাজাইয়ে। 

হবে বাইতি ঢাক বাজাঘ়্ নাচিয়ে নাচিয়ে ॥ 

চারি দিকে বসিল দেবত| সারি সারি। 

মধ্যখানে আপনি বসিলা শ্রীহরি ॥ 

দেবতা! মনুষ্য জড় হই এক ঠাই । 

সেন ভাবে মোর সম পুণ)বাঁন্ নাই । 
একে একে সকল দেবতা পানে চাই । 

সমস্ত এসেছে কেবল সুর্য আসে নাই ॥ 

পশ্চিম্উদয় হবে নাই এহার লাগিয়ে। 

সপ্তম পাতালে স্র্ধ্য গেছে পলাইয়ে ॥ 

ঠাকুর বলেন শুন শুন বীর হনুমান । 

সু্ম্য গেছে পাতালে তৎকাল ডেকে আন॥ 

ধাইল পাতালে হম্থু পবনের বল। 
নিজরূপে তরণী করেছে ঝলমল ॥ 

হেন কালে চরণে পড়িল হনুমান । 

পশ্চিমউদয় দিতে হুর্্য করহ পয়ান ॥ 

সকল দেবতা আছে তব মুখ চেয়ে। 

গোবিন্দ তোমাকে লইতে দিল পাঠাইয়ে ॥ 
এত শুনি তরণী তবে হুইল তরল তন্থ। 

দুর হও দুরাশয় জারজাতা হনু 

অকালে অবিধি কথ! বতু শুনি নাই। 
তের দণ্ড রাঞ্জে পশ্চিমউদয় হতে যাই ॥ 

ইন বলে গোবিন্দ আজ্ঞায় গালি তেম্ু। 

তোমার নাম ভান্কু হে আমার নাম হচ্ছু॥ 

০যকালেতে যুদ্ধ হল রাম আর রাবণ। 

ওষধ আনিতে গেলাম সে গন্ধমাদন ॥ 

নিষেধ করিছু তখন না শুনিলে কাঁনে। 

লেজে তোমায় বেঁধেছিলাম পড়ে না কি মনে ॥ 

এক (বোলে ছুই বোলে দুজনে গালাগ'লি। 

লেঙে বেঁধে সু্্যকে ইল কক্ষে তুলি ॥ 
সূর্যকে বাধিয়ে লয়ে চলিল হনুমান। 

দেবতা সভায় হেথ! গণিল নিদান ॥ 

ঠাকুর বলেন বাপু যাও নারদ মুনি। 

তুমি নিঙ্গে যায়্যা আন সুর্যোর আগুনি ॥ 

কোন্দলিয়া গুরু মুনি কোন্দল না পাঁয়। 

বেণ! গাছে বেঁধে ঝুঁটি গড়াগড়ি যায় ॥ 

ত1 দেখিয়া দিবাকর ভাবে মনে মনে। 

অন্থরের হাতে দশা হইছে এমনে ॥ 
কিল খেয়ে নারদ হৌয়েছে অচেতন। 

দড়া করে সুর্য তার এলায় বন্ধন ॥ 

নারদ বলেন ক্য্য কি কর্খ করিলি। 

তুই বেট! কেন আমার তপস্তা ভাঙ্গলি ॥ 
বেণা গাছে ঝুঁটি বেঁধে আমি স্তব করি। 
এইখানে নিতি দেখি চতুর্ভজ হরি ॥ 

হেন শ্তব লঙ্ঘন করিলে কি কারপ। 

তোরে বেটা বিনাশিব রাখে কোন্জন ॥ 

এত শুনে হুর্য্য হল পরাণে কাতর । 

লঘু দোষে গুরুদণ্ড না কর আমার 

সম্মুখে কান্দেন সুর্য এই কথা বলি। 

অবশেষে তিন দেবতা হল কোলাকুলি ॥ 

অবশেষে উপনীত বথ! দেবগণ। 

এস বলে আদরিল দেব নারায়ণ ॥ 

এত বলে রথে তুলে বাল তরণী | 
বাজি নাই কাছি নাই ভাবেন আপনি ॥ 
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পাঁতালে বানকী এসে রথের হল দড়া । 

কোন কোন দেবত! রথের হোল ঘোড়া ॥ 

দেবতা অস্থুরে রথ করে টানাটানি । 

নারায়ণ কাছি ধরে চলেন আপনি ॥ 

উপলক্ষ রথ উঠে গগন মগ্ডল। 

সকল সংসার রৌদ্রে করে ঝলমল ॥ 

সকলে দেখিল যদি রজনী পোহাইল। 

ঘর দুয়ার মাজনে সবাই মন দিল ॥ 

হাটুরে সাজিল হাটে পসর! লইয়া । 

পণ্ডিত পুরাণ গায় সভায় বসিয়া ॥ 

লাঙ্গল লইয়া মাঠে ধাইল কৃষাণ। 

প্রথম বৈশাখ মাসে নৃতন বুনে ধান ॥ 
বৈশাখের খর রৌদ্র সপ্তমীর তিথি। 

নারায়ণ উদয় দিলেন শনিবার রাতি॥ 

পঞ্চম পাতকী যত সংসারে আছিল । 

পশ্চিমউদয় দেখে তার! স্বর্গে চলে গেল ॥ 

ধেয়ে গিয়ে মায়ের কাছে কহেন কপ,র। 

বাহির হয়ে দেখ দয়া করেছে ঠাকুর ॥ 

রপ্তাবতী কর্ণসেন দেখে বন্দিশালে। 

হাতে কড়ি পায়ে বেড়ি খসে সেই কালে । 
কানড়া কুমারী দেখে ময়না নগরে । 

ময়নার প্রজা! আদি ধর্ম পূজা করে ॥ 

আনন্দের সীম! নাঞ্জি ময়নার প্রজ1। 

আজি কালি আপিবেন বাড়ীতে মহারাজ ॥ 

চিত্রসেনে কানড়া কোলেতে করে লেই। 

পশ্চিমউদয় তখন দেখাইয়ে দেই ॥ 

রাজ। গৌড়েশ্বর দেখে রাজ দরবারে । 
অনেক ব্রাক্ধণে রাজা আনে গঙ্গাতীরে ॥ 

সোনা বাধা খুর গাভী শত পরমাণ। 

ব্রাহ্মণে ডাকিয়া রাজা করিলেন দান ॥ 

রাজা দান ধ্যান করে পাত্র করে মান! । 

পশ্চিমউদয় কোথা লাউসেন ভাগিন। ॥ 

নুমের শিথরে নাকি রজকের ঘর। 

তার! নাকি নিত্য কাচে দেবতার অন্বর ॥ 

পোড়ায়েছে ক্ষার কেটে শুকৃন] ডাল পালা। 

পর্বতে আগুন জেলেছে তাক হয়েছে আলা! ॥ 

মাভদের বচন রাজা আর নাঞ্ি শুনে । 

হেমতুলা দান করে অনেক ব্রাঙ্গণে ॥ 

সেনেরে ডাকিয়ে হেথা কহে ধর্মুরায়। 

বার দণ্ড উদয় হ'ল তুর্য্যের বিদায় ॥ 

লাউসেন ডাকিল বাইতি হরিহরে। 

গঙ্গ।জল তুলসী দিলেন তার করে॥ 

সাক্ষাতে দেখিলে ধশ্ম দিলেন উদয়। 

পাছে মোর ঠক মামা ইহা মিথা। কয় ॥ 
তার পাঁকে গঙ্গাজল সান্সী রাখি মামি। 

এ কথ! মামার কাছে কবে গিয়! ভুমি ॥ 

বিদায় হয়ে বৈকুঠে গেলেন মায়াধর | 

অন্ধকারে তখনি ঢাকিল অতঃপর ॥ 

ফলশ্রুতি লিখিল কপিল মহাশয়। 

কত পুণা গায়নে শুনিলে কিবা হয়। 

ঘে গাওবে যে গুনিবে তার জন্ম নাঞ্ঞি। 

এক মনে শুনিলে গোলোকে পাবে ঠাই ॥ 
ব্রঙ্গণে শুনিলে হবে সেই বেদগুর | 

সবংশে শুনিলে হবে কলিতে কল্প তরু ॥ 

ছাত্রগণ শুনিলে গুরুকে রাজ ভাব। 

গুরুভক্তি করেন যত অনেক বিষ্ভালাভ ॥ 

রাজা শুনিলে বাড়ে রাজ অধিকার । 

কায়স্থ শুনিলে হয় সম্পদ অপার ॥ 

উদাসীন শ্রনিলে তাহার ভক্তি বাঁড়ে। 

জন্মে জন্মে তার বিষ্যা ভক্তি নাঞ্ি ছাড়ে ॥ 

সধবা শুনিলে তার ধনপুক্রবতী। 

বিধবা শুনিলে তার ধর্মে হয় মতি ॥ 

অতঃপর জাগরণ পাল। হল সায়। 

রাম্দাস গায় গীত গাওয়ালেন কালুরায় ॥ 

ইতি জাগরণ পাল! সমাপ্ত। 

চেরি) শি 
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অফ্টমঙ্গল!। ও স্বগারোহণ। 

জয় জয় ধর্্খায় আনন্দ ঠাকুর । 

শরণ লহনু পদে ছুঃখ কর দূর ॥ 

তুমি দেব দয়াময় দীনের সম্বন। 

অন্তিম কালেতে তোমার ভরস| কেবল ॥ 

আবাহন ঘটে সেন বিসজ্জন দিয়ে 

প্রব্জাত সব নিল নৌকায় তুলিয়ে।॥ 
স্বর্ণ কলসে পৃরে হাকন্দের জল। 

নায়ে গিয়ে আরোহিল ময়নার বারদল ॥ 

দগ্ডধারী কাণ্ডারী বিল বিশশয়। 
রাজার চাকর তার! চিরকাল রয় ॥ 

বাহ বাঁহ বলিয়ে ডিঙ্গায় হল ত্রা। 

ছুটিল বহিয়ে যেন গগনের তারা ॥ 
গোদাবরী গোঁমুণী দৃষ্মতি নর্শদায়। 
যোগেশ্বর ছাড়াইয়ে ধমুনা গিয়ে পায় ॥ 

বাহ বাহ বলে রাজা বাজাল বাজনা । 

তিনমাসে ছাড়াইয়। এল হাটখান1॥ 

ঝষি,পুরে শুনিল সিংহের বড় ভয়। 

পাগ্ডবের দেশে এল সেন মহাশয় ॥ 

' নদী বাহে সদাই না রহে এক তিল। 

সেন রাজ! হল গিয়ে গৌউড়ে দ[খিল ॥ 

দেশে গিয়ে উত্তরিল টভরবীর ঘটে । 

বান্ধিল বহিত্র রাজা বাগ্য ভাগ উঠে॥ 
দামীম] দগড় বাজে ধাউস ঝাঝর। 

সওদ। করে" দেশে যেন এল সওদাগর ॥ 

কাপিল গৌউড় রাঁজ্য বাছ্যরব শুনি। 
বেহ বলে কোথা হতে আইল নৃপমণি ॥ 

একবোলে ছুবালে রাজাকে সমাচার । 

পশ্চিমউদয় দিয়ে এল রগ্ার কুমার ॥ 

মাথায় হাত দিয় পাত্র করে হার হাঁয়। 

ভ|।গন। বাচিয়ে এল কি হবে উপায় ॥ 

মনে করি ভাগিনা হাকন্দে গিয। মৈল। 

কলিযুগে বর্ণ বুৰি পরীক্ষিত হইল ॥ 

মরিয়া ন। মরে ভাগিনা ধম্মের গেবক। 

মকরের জলে পার! জন্মিল পাবক ॥ 

বন্দী ঘরে একবার যদি দেন! পাই । 

চোর বলে বান্ধিগ আনিব ছুটী ভাই ॥ 

এই যুক্তি মনে ভাবে মাছদে পান্তর। 

লীউসেন বিদায় করে নায়ের নফর ॥ 

সাজাত ভকিতে যত নায়ের নফরে। 

সবাকারে তৃষে রাজা বস্ত্র অস্কারে 

সামুলা মামিনী পাইল তসরের ভূণি। 

আশীর্ববাদ করে যায় ধর্মের আমিনী । 

হেমতুল! দান করে ব্রাহ্মণে দক্ষিণা । 

ডঙ্গ। বেয়ে যায় তবে দক্ষিণ ময়না ॥ 

সাংজাত ভকিতে যত হইল বিদায়। 

লাউনেন চলিলেন দেখিতে বাপ মায় ॥ 

বাজারে চলিল সেন আলো! করে পথ। 

লোক সব ধেয়েছে করিতে দণ্ডবত ॥ 

কেহ বলে ইহাকে দেখিলে পুণ্য হয়। 

কলিযুগে দেখাইল পশ্চিমউদয় ॥ 

বর্প,র পাতর ছিল মায়ের সেবনে। 

কতদূরে দেখিতে পায় দাদা এসে গণে ॥ 
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দার! পারা এল এ পশ্চিমউদম দিয়ে ॥ 
তপন্ত। করিয়ে দাদা হয়েছে মলিন। 

বার হোয়ে দেখ মা তোমার শুভদিন ॥ 

এত দিনে কর্পর বাল নাহি দেখে পথ। 

রাম আইল ঘরে যেন আকুল ভরত ॥ 

নরনে বহিছে ধারা যেন গঙ্গাজল। 

দাদার বন্দিল যুগল চরণকমল ॥ 

ছুটা ভাই দাগ্ডাইল দার্দার বরাবরে। 

লব কুশ জানকী কেবল শোভ1 করে॥ 

বানু পসারিয়া মাতা পুঞজজ নিল কোলে । 

লক্ষগবার চুম্ব দেন বদন কমলে। 

কহ কহ বাপধন কুশল তোমার। 

কিরূপ দেখিলে তুমি ঠাকুর কর্তার ॥ 

বিবরিয়া সেন রাজ। কহে মব মায়। 

দোল! চেপে মাহুদিয়ে আইল তথায় ॥ 

কপূর মামাকে তখন দিল সিংহাসন। 
'আসনে বপিয়! কোপে জলে হুতাশন॥ 

পাত্র বলে পেন তুমি ছিলে লুকাইয়া। 
কাটিলে রাজার সেলা কানড়া হইয়া ॥ 

পশ্চিমউদয় না দেও লুকায়ে ছিলে ঘরে । 

যেমন অজ্জুন ছিল বিরাট নগরে ॥ 

মা বাপে করিয়ে চুরি পলাইবে তুমি 
কি বলে রাজার কাছে জবাব দিব আমি॥ 

কপ।লের ভাগ্যে আমার দৈব ছিল দখ|। 

তেঞ্জি আঞ্জি চোরের সহিত হল দেখ! ॥ 

এত বলি ধরিয়। লইল ছুটী ভাই। 

বিষম চোরের কান্না জান। ফায় নাই ॥ 

উভয় সঙ্কট হোল বলে রঞ্জাবতী । 
লাউনেনে বলে বাপুস্থির কর মতি ॥ 

তোমার মামার অঙ্গে যদি তুল হাত 

তবে তোমায় নিশ্চয় ছাড়িবা জগক্পাথ ॥ 

পাজ্ের পায়েতে ধরি কৰি নিবেদন । 

দৈবকী ধরেছে ষেন কংসের চরণ ॥ 

নান! মতে করে রঞ্তা কাকুতি মিনতি । 

হেন অঙুচিত দাদা ভাগিনার প্রতি ॥ 

জান্তবী পুরাণে ছিল রায় চক্জুহাঁস। 
ভাগিনার চুলে ধরে তার সর্বনাশ ॥ 

তুমি ভাগিনার চুলে কেমনে ধরিলে। 
বিশাশয় পুরুষ দাদ। নরকে ডুবালে ॥ 

বোনের ভারতী পাত্র নাই শুনে কানে । 

দিগরে হুকুম দিয়ে আনিল লাউসেনে ॥ 

আগে পেয়ে কোটাল বান্ধিল পেছমোড়া । 
ধরধরি দ্রিগরে পড়িয়ে গেল সাড়া ॥ 

বার দিয়ে বসেছে ভূপতি গৌড়েশ্বর। 

লাউসেন বেঁধে লয় তার বরাবর ॥ 

পানর বলে ঘহারাজা শুন যন দ্রিরা। 
ভাগিনার কথা কব সভায় বপিয়! ॥ 

পুরাঁণে হুষ্টের কথা শুনেছ যেমন। 

সেইরূপ ভাগিনা করিত এতক্ষণ ॥ 

মা বাপ করিতে চুরি এসেছে ভাগিনা । 

আপনার হুকুমে কাটিল বন্দিখানা ॥ ) 

এত শুনে মহারাজা কহে লাউমেনে। 

কি বলে তোমার মানা কহ এইক্ষণে ॥ 

এত শুন লাউদেন হাত জুড়ি কয়। 

আমার ছুঃখের কথা শুন মহাশয়। 

হাবন্দ যাইতে হোল তোমার আদেশ। 

গাংজাত ভকিতে কত লইলাম বিশেষ ॥ 

বার বৎসর তপন্ত] করিলাম উপবাস। 

তবু কিছু না পাইনু ধর্মের তল্লাস ॥ 

তবে মাথা কেটে দিন্থু ধর্মের ধেয়ানে। 

হাপিয়া কহেন পাত্র ভাল কথা মেনে॥ 

যে কথা কহিলে ভাগিনে মনে নাঞ্চি লই । 

কাটা মুড কথা কয় কোথ! শুনি নাঞ্চি॥ 

তা শুনিয়া সায় দিল যত সভাঙ্জন। 

সবে বলে লাউসেন একথ| কেমন ॥ 

তোমার গায়ে দেখিব নবখণ্ড চিন । 
তবে জানি উদয় দিল পাত্রের ভাগিনা ॥ 
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এত শুনে সেনরাঁজা হল হেটমাথা। 
ডেকে বনে দয়ার অবধি নাথ কোথ|॥ 

ওহে কষ কোথ। গেলে যশোদ। হুলাল। 

এবার আমার লঙ্জ। নিবার গোপাল ॥ 

এত বলি ধন্ম জপে মনে অন্গরাগ | 

আচদ্বিতে গায়ে হোল নবণগ্ দাগ ॥ 

মুণ্ডচ্ছেদ হয়ে পড়ে দরবার ভিতর । 

পশ্চিমউদয় প্রমাণ দেখ পাত্রবর ॥ 

তবে মুণ্ড লাগে জোড়া কন্ধের উপর। 

সাধু সাধু ধর্ম জয় সভার ভিতর ॥ 
সাদরে সেনরে রাজ। বপায় কোলেতে। 

লাউসেনের গৌরব বাড়াল বিধিমতে ॥ 

মহাপাত্র মনে বড় দুঃখিত অন্তর । 

রাজীকে গঞ্জিয়া বলে মানুদে পাতর ॥ 

বিশেষ দক্ষিণ দেশে বটে ওই ধারা। 

কথ। বেচে খায় তার। মগধের পারা ॥ 

ভেলকি ভোজের বাজি শিখিবৰে ভাগিন।। 

নতুবা বসন পায় গজমুক্তা সোন।। 

তবে জানি ইহার সাক্ষী থাকে একজন। 

সভ্য মিথ্য। উদয় দিষেছে নারামণ ॥ 

এত শুনি সেনরাজা হাত জুড়ি কয়। 
হরি বাইতি সাক্ষী আছে শুন মহ।শর ॥ 

এত শুনে মাহুদিয়ে হোল হেটমাথা। 

তবে তফুরায়ে যায় কন্দলের কথা ॥ 

মনে ভাবে মহাপীত্র বাইতিরে তুলাব। 

ভয়ে কিন্ব! লৌভে তারে অধর্ম বলাব ॥ 
এই যুক্তি মনে করে মাহুদে পাতর। 

আর বার কহিছে রাজার বরাবর ॥ 

থাক এর বিচার পরেতে হবে ভাই। 

আজ্ঞা কর রমতীর খাজন! কর্তে যাই ॥ 

আদেশ পাইয়। পাত্র আরোহিল দোলা । 

বাইতির বাড়ীতে গেল মহারাজার শাল! ॥ 
মহাপাত্রে দেখিয়া বাইতি করিল জোহার। 

পাত্র বলে কহ হরি কুশল তো তোমার ॥ 

পশ্চিমউদয় দিতে গিয়াছিলে তুমি 
প্র কথা শুনিয়া ধেয়ে এলাম আমি ॥ 
যখন তোমায় জিজ্ঞাসিবে রাজ! মহাশয়। 

তুমি বলিবে হয় নাই পশ্চিমউদয় ॥ 
এই লও অঙ্গুরী রতনের হার। 
এঁ কথা দরবারে কহিবে একবার ॥ 

এত বলে চলে পাত্র বিদায় হইয়ু। 

উপনীত হল তবে দরবারে গিয়া ॥ 

রাজার সাক্ষাতে পাত্র হাত জুড়ি কর। 
ভাগিনার বিচার করহ মহাশয় | 

রাজ। ৰলে শুনরে কোটাল ইন্দ্রজাল। 

কার ন'ম হরি বাইতি ডাকরে তৎকাল ॥ 

আজ্ঞ! নেয়ে বিগের ধাইল বাুহরে। 

দড়বড়ি পৌছিল হরি বাইতির ঘরে ॥ 
রাজার তলপ বেটা চল এই বেলা । 

উচিত পাইবি শান্তি করিস্ যদি হেলা ॥ 

হরি বলে একদণ্ড বিলম্ব কর ভায়া। 

জল ভরিতে গেল ওই আমাদের জায়] ॥ 

জল ভরে বাইতি বউ অতি দড়বড়ি। 
পথের ঘাটে পড়ে তার শ্বশুর শ্বাশুড়ী ॥ 

পুল্র হয়ে মিথ্যা কবে তথির কারণে। 

সপ্তম পুরুষ পড়ে ধরণীর গণে ॥ 
আপন বধূর তরে বলে ডাঁক দিয়া। 

কেন মিথ্যা কহিবে মা কিসের লাগিয়া ॥ 

পেয়েছ রাজার ধন দাও ফিরে লয়ে। 

বাড়ী গিয়! বাছারে তুমি বলো বুঝাইয়ে ॥ 
এত শুনি বাইতি বউ করিল গমন। 
ঘরে গিয়া! ধরে আগে কাস্তের চরণ ॥ 

কেন মিথ্যা কবে তুমি কিমের লাগিয়া। 

লয়েছ রাজার ধন দাও ফিরাইয়া ॥ 

তোমার মাঁবাপ কান্দে পড়ে ভূমিতলে | 

এত শুনি বাইতি কেট! অগ্নি ছেন জলে। 

ঠিক দুপুর বেল গেলি জল ভরিবারে। 

ভূত প্রেত পিশাচ দেখেছিস পুকুরে ॥ 
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বলিতে কহিতে বাইতি দ্বিগুণ উলে। 

বনিতার চুল দড় বেন্ধে তবে ফেলে ॥ 

বনিতাকে বেদ্ধে রেখে করিল গমন। 

রাজ দরবারে গিয়া দিল দরশন ॥ 

পাত্র বলে হরিদাস এসো এসো হেতা। 

কি দেখেছ হাকন্দের কহতে। বারতা ॥ 

সেন বলে কেন মামা করিলে ইঙ্গিত। 

কিছু নয় এর পাছে আছে বিপরীত ॥ 

রমিক স্থজন রাজা সব তত্ব জানে। 

গঙ্গাজল তুলসী আনিল সেইখানে ॥ 

হাতে লয়ে যতনে তুলসী গঙ্জাজল | 
যেইরূপ দেখেছ হরি সেইরূপ বল ॥ 

যদি মিথ্যা কহিবে পাইবে প্রতিফল । 

নরকে পচিবে পুনঃ যাবে রসাতল॥ 

বন্গমতী বলে আমি সবার ভার বই। 

মিথ্যাবাদীর ভার আমি কভু নাঞ্চি সই ॥ 

যুধিষ্ঠির মিথা। দিল গোবিন্দ চরণে । 

কাল দেখা দিল তার গোলোক দক্ষিণে ॥ 

এত শুনে হরি বাইতি মিথ্য। বলতে চায়। 

সরম্বতী এসে তার বসিল জিহ্বায় ॥ 
বৈশাখের ছয় দিন সপ্রমীর তিথি | 

গোবিন্দ উদয় দিলেন শনিবার রাতি। 

এত শুনে মহারাজা সাধুবাদ দিল। 

জাম] জোড়া হইলে তখনি কত হল ॥ 

ঘোড়া! চেপে হরি বাইতি চলে যায় বাড়ী। 
আড়ে আড়ে চায় মাহুদে মুচড়ায় দাড়ি ॥ 
টাকা খেয়ে বাইতি বেটা ঠকালে আমাকে। 
লাউসেন আগে থাকু মারিব শালাকে ॥ 

এই যুক্তি মনে ভাবে মাউদে পাতর। 

আরবার কহিছে রাজার বরাবর ॥ 

চোরের উৎপাত বড় হয়েছে নগরে । 

ভাপা র লুটিয়। নিল কাল রাত ছুপুরে ॥ 
এত শুনে মহারাজা কম্পিত অন্তর। 

ছুই চক্ষু বক্তবর্ণ কাপে কলেবর ॥ 

রাজ। বলে ভাক দেখি সহর কোটাল। 

পাত্র বলে জান নাঞ্জি কোটালের ঠাকুরাল ॥ 

রাত্রিদিন বেট! পড়ে থাকে খাটে। 

শুন নাকি চার বাড়ী তার ভাঙ ঘুটে। 

ডাকাত পিঁদেলের সঙ্গে করেছে মিতালি। 

চুরি করে সঙ্গে বেটা নাম কোতোয়ালি ॥ 
রাজার হুকুমে হাজির কোটাল ইন্দ্রজাল। 

ঢাল তরোয়াল পিঠে যেন জমকাঁল॥ 

পাত্র বলে কোটালরে কোথা গিয়াছিলে। 

রাজার ভাগারের টাকা কার বাড়ী দিলে ॥ 

কোটাল বছ্িল ও'গা নিবেদন মোর । 

বাপকে প্রত্যয় নাঞ্জ যদি হয় চোর ॥ 

গিয়াছে রাজার টাকা আমি এনে দিব।, 

্বর্গপুরে থাকেতে। ইন্দ্রের ঠাঞ্জি যাব ॥ 
আজ্ঞা কর দিন চারি হবে বিলম্বন। 

যা হয় উচিত দণ্ড পাইব তখন । 

লিখে পড়ে দিয়ে দূত হইল বিদাঁয়। 
মৃহাপাত্র ডেকে কানে কহিল তাহায়। 

পাইবি রাজার টাকা হরে বাইতির ঘরে । 

ইহার সন্ধান আমি বলে দন্ত তোরে ॥ 

একে সে কোটাল জাতি পাঞ্রের আশ্বান। 

হাত বাড়াইয়া যেন পাইণ আকাশ ॥ 

বেড় বেড় বলে ধায় কোটালের ঠাট। 

বাইতির ঘরে যেন বসে গেল হাট ॥ 

লাঞ়জের কাছী আনিয়ে কোমরে দিল ভোর । 

কেহ বলে আই মাগো! বাইতি বেটা চোর ॥ 

কাল এল হরে বাইতি পশ্চিমউদয় দিয়ে। 

কেমন করে রাজাদের টাকা নিল গিয়ে ॥ 

হরের গলায় দিল লোহার শিকল। 

ঘর ছুয়।র সকল করিল পয়মাল ॥ 

রাজার ভাগারের টাকা দাখিল করিল । 
রামরস খাইতে কোটাল কিছু পাইল। 
২রিদাসে নিয়ে গেল দরবার ভিতর | 

হেনকালে হেগে বলে মাহদে পাতর ॥ 



পাত্র বলে রাজ্ধলভ! দেখ দৃষ্টি দিয়ে। 
লাউসেনের সাক্ষী এল এই দেখ ধেয়ে । 

মিথ্য। কয়ে লাউসেনে করেছে খালাস। 

তার সাক্ষী মহাজনের গলে দেখ ফাস। 

হরিদাস বলে বটে নিবেদন মোর । 

পরীক্ষা করিবে রাজ! যদি হই চোর 

পানর বলে মহারাজ! ভুলো নাঞ্জি তুমি । 

চোরের পরীক্ষা রাজা সব জানি আমি ॥ 

চোর হলে বিস্তর সাঞ্জিয়ে রাখে ছল] । 

অগ্নিভার! জানে ত্র হাতচোর শালা ॥ 

আমি জানি বিস্তর তোমার আছ্যমূল। 
চোরের পরীক্ষা রাজ! কেবল ত্রিশূল ॥ 

পাত্রভেদী রাজা আর নারীভেদী নর। 

গান্্রভেদী ভূপতি তুলিল গৌড়েশ্বর ॥ 

উভে আশী হাত কাষ্ঠ উভ| করে থুইল। 

হরিদাঁল বলে হরি এই দশা হৈল ॥ 

দেশ ভেঙ্গে ধেয়ে আইল যত সব লোক। 

হরিদাস কান্দেণ মনেতে পেয়ে শোক ॥ 

হরিদাস স্তব করে ভেবে ধর্শরায় | 

দোলায় চেপে মহাপাত্র আইল তথায় ॥ 

কোটালের তরে পার কহিছে গঞ্জিযে। 

এত কেন বিপস্ব বাপের থুতি খেয়ে ॥ 

আকাশে হইয়া গেল ছুপ্রহর বেনা। 

চোরের খাইলে থাত কোটাগমা শালা ॥ 

এত শুনে কোটালের কাপে কলেবর। 

হরিদীসে তুলে দেয় ত্রিশুল উপর ॥ 

পক্ষ হবি" রলে ডাকে বাই।তননদন। 

কোলে করে রথেতে তুগিল নারা্ণ ॥ 

হরিদাস স্বর্সে গেল লইয়া শরীর । 

কেহ বলে এই ত দ্বিতীয় যুধিষ্তির ॥ 

বাইতিবেটার পুণ্য নয় কান্ঠের এট! গুণ । 

গাজ্জ বলে শুন এর পূর্বববরণ ॥ 

পূর্ববকালে এই রাষ্ঠ দেব অংশে ছিল। 

তেঞ্চি বেটা পাতকী পরশে স্থর্গে গেল ॥ 

৩১ 
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সেন বলে বুদ্ধে বিশারদ হও মামা। 

এক কথা কই আমি দোষ কর ক্ষমা ॥ 
দেব অংশে কাষ্ঠ যদি মামা ইহা জান! 
তবে মামা সংপারেতে দুঃখ পাও কেন ॥ 

আর কেন ছুঃখ পাও সংসার বহিয়। । 

মাম। তুমি ত্বর্গে যাও ত্রিশূলে চাপিয় ॥ 

পাত্র বলে নারে বাপু আমি নাঞ্জ যাব। 

বড় বেট! কামদেবে এখনি পাঠাব ॥ 

পাত্রের হুকুমে দূত তেমনি ধাইল। 
কামদেব পাঠ পড়ে ধরিস আনিল॥ 

পাত্র বলে যাও বাছা] উপদ্দেশ কই। 

তোর তত্ে রথ লে বসেছেন গোনাঞ্ি ॥ 

হরিদাস স্বর্গে যা সঙ্গে যাঁও তুমি ।* 

লাউসেন রহে তেঞ্ি রহিলাম আমি ॥ 

কামদেব বলে পিত! করি নিবেদন । 

ভিশুলে চাপিলে হবে আমার মরণ ॥ 

হরিদাসের পারা আম পুণ্য নাই করি। 

পারে বলে মিথ্যা কথ! দেখিয়াছে হরি ॥ 

তবু ছুষ্ট মাহুদের দয়া নাই মনে । 

ত্রিশুল চাপায়ে দিতে বলে ঘনে ঘনে ॥. 

ধরাধরি ত্রিশুলেতে দিল চাপাইয়' | 

হন্ুমন বলে তবে ঠাকুবে ডাকিয়া ॥ 

মহাপাপা আসে রথে দিই দুর কে। 

মারল বজ্জরলাখ কামের মরে। 

পাত্র বলে এই বেটা মহাপাপ ছিল। 

মেজো! বেটা জয়মণিকো ভ্রিশূলে তুলে দ্বিল ॥ 

হন্থুমান্ পদ্াঘাতে দিল যমালয়ে ! 

আর তিন বেটারে আনিল দুতে গিয়ে ॥. 

7 মূল পুথির শেষ কয়েক পাতা নষ্ট হইয়! যাওয়ায় 

এবং বন্থ অনুসন্ধ।নে তাহ! আর ক্োথায়ও না পাওয়ায় 

গায়নের মৌখিক গান সংগ্রহ করিয়! গ্র্থথানি সম্পূর্ণ 

ফর! হইল। 

1 জ্রেমিনি। 



২৪২ অনাদি-্মঙ্গল 

একবারে তিন জনারে ত্রিশুলে তুলে দিল। 

হনুমান পদাঘাতে যমালয়ে নিল ॥ 

পাচ বেটা মরে গেল ভাবে মনে মুনে। 

ছ মাসের শিশু আনিতে পাঠায় তখনে ॥ 

পাশ্রের পাইয়। পান দিগের সব ধায়। 

ধরাধরি করি শিশু আনিল তথায় ॥ 

দুপ্ধ বিহনে বাছ। কান্দিয়া ব্যাকুল। 
অকালে শুকাঁল যেন কমলের ফুল ॥ 

ভগীরথ যেমন টঠকল বংশের উদ্ধার । 

পাত্র বলে করিবে মোর কনিষ্ঠ কুমার ] 

এত বলি আপনি ত্রিশূলে তুলে দিল। 

হ্থমান্ পদ্ধাথাতে যমালয়ে নিল | 

ছ বেটা মরিয়! গেল পর্ধতের চুংড়। 

রঞ্জাকে দিতেন গালি আপনি আটকুড়ো ॥ 

ভাল করিলে মন্দ ফল ন। দিবে গোসাঞ্ছি । 

পরের মন্দ কৰিলে আপনার ভাল নাই ॥ 

হেন কালে রঞ্জাবতী সমাচার পেয়ে। 

সেনের গলায় আসি ধরিলকান্দিয়ে ॥ 

ওরে বাছা লাউদসেন কি কম্ম করিলি। 

বাপেন্ন বংশের মোর বাতি নিভাইলি ॥ 

যার সঙ্গে কোন্দল তাহারে না থুইলি। 
অজ্ঞ।ন পশুর তুলা শিশুর বাঁধলি ॥ 

এত শুনি সেন রাজা ঈষৎ হাশিয়া । 

ছ*মাসের শিশুটীরে দেন জ্িয়াইঘ়া ! 

প্রাণ পেয়ে যুত শিশু হাসে খল থল। 

দেখিয়া বিম্ময়্ মানে সভাস্থ সকল । 

তা দেখিয়া মহাপান্্ অন্থতপ্ত হৈয়া। 

ভাগিনার গলে আদি ধরল কান্দিয়! | 

ক্ষম অপরাধ ভাগিন! ক্ষম অপরাধ ! 

কপ! করে দাও আমায় অভয় প্রসাদ! 
সেন বলে কেন মাম! এখন এমন । 

ভবে কের্ন পোড়াইলে ময়না ভুবন ॥ 

যেমন কম্ম করিলে ফন তূঞ্চহ তাহার ।' 

পড়িয়া যাউক অঙ্গ দেখুক সংসার | 

এই বাক্য বলিতে ময়নার সাগর | 

তখনি গলিয়া পড়ে মাহুদে পাতর॥ 

স্ববাঙহ্গ গলিয়। পাত্রের পড়িছে রসানি । 

ভেয়ের ছুর্গতি দেখে কান্দে রঞ্জারাণী ॥ 

ওরে বাপু লাউসেন আশীর্বাদ লাও। 

তোমার মামার দিব্য অঙ্গ করে দাও ॥ 

এত শুনি সেনরাজ। ঈষৎ হালিয়া। 

পরিবার বসন রাজা দিল আজাড়িয়া । 

সেই বস্ত্র মাহুদিয়া পরশিল গায়। 

আছিল যতেক ব্যাধি ছাড়িয়া পলায়। 

মুখে না লইল বস্ত্র বাসীর কারণ। 

সংসারেতে মহাব্যাধি বাড়িল এখন ॥ 

মাহদে পাতর যদি বস্ত্র মুখে দিত। 

তবে কেন মৃহাব্যা'ধ সংসারে রহিত ॥ 

পাত্র বলে যাও বাপু দেশে ষাও তুমি। 

ধন্মীঁ হলে তুমি রে অধম্মী” হলাম আমি। 
মা বাপ লইয়া সেন চাপাল দোলায় । 

আপনি লাউসেন গিয়া চাঁপিল ঘোড়ায় ॥ 

অন্য এক ঘোড়া চাপি চলিল কর্পুর | 

অযোধ্যায় যায় যেন শ্রীরাম ঠাকুর ॥ 

দশ দিনে ময়ন। দাখিল গিয়ে হল। 

মন্্নাঁর প্রা বলে রাত্রি পৌহাইল ॥ 

আনন্দলাগরে ভাসে মযলার প্রজা । 

কেহ বলে বাটীতো আইল রাম রাজ! ! 

লক্ষপতি প্রজা সব হয়েছে কাঙ্গাল। 

অন্নের বিহনে সার কেবল কঙ্কাল ॥ 

প্রার দারিদ্র্য হুংখ ছেরি সেনকায়। 

হেটমুখে মনে মনে ধর্দদকে ধেয়ায় | 

ভক্তের ভাবনা বুঝি দেব নারায়ণ। 

অম্বতকুণ্ডের মেঘ ডাকল তখন ॥ 

অস্বতকুণ্ডের মেঘ মন্দ বরিষণ। 

যত জন মরেছিল পাইল- জীবন ॥ 

শকুনী গৃধিলী খেলে কারে খেলে দান! 1: 

গুস্তির প্রমাণ জিল নবলক্ষ সেনা 
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প্রাণ পেয়ে গা তুলিল ডোম তের জনে। 

কলিঙ্গ! সুন্দরী বেঁচে উঠিল শ্শানে ॥ 

সাকা শুকে প্রাণ পায় কালু বীরবর। 

গ্রাণ পেয়ে গা তুলিল ওগ্ডির পাথর ॥ 

পূর্ব প্রায় হইল সব দঙ্গিণ-ময়না। 
নান! ধনে পরিপূর্ণ বিচিত্র সাজনা ॥ 

ধর্মের কূপায় কারো নাই রোগ শোক। 

সর্বধর্ম ক্ষমাশীল সুখী সর্ব লোক ॥ 

এইরপে কিছু কাঁল লাউসেন রায়। 

রাদত্ব করেন পুনে ধা্শার কতা ॥ 

কলিরে মাগত দেখি দেব মায়াদ্র। 

হ্গমানে ডাকঘা কেন অহ্ংপর ॥ 

ঠাকুর বলেন যাও বীর হন্ঠমান। 

কলি এল লাউমেনে রথে কর আন ॥ 

এত শুন রথ লয়ে পবননন্ধন। 

সেনের সাক্ষাতে গিয়। দিল দরশন ॥ 

গুরু দেখে ছুটী ভাই করে গ্রণিপাত। 

দাড়ায় রহিল ফ্লোহে যুড়ি ছুটী হাত। 

হন্গু বলে গুন বাপু ময়নার ভাপাপন। 

তোমার বরে রগ পাঠালেন নারায়ণ ॥ 

সেন বলে কহ গুরু কপ্ির ধর্ম কি। 

হনুমান বলে শুন এই বলে দি। 
দান করি ফল হাতে লহ গঙ্গাঙজজল। 

একমনে পূজ ধর্মের চরণকমল ॥ 

কলিচরিত্রের গীত গান হনুমান। 

রামদান বলে কর নায়কের কল্যাণ ॥ 

শুন রাজা লাউসেন কলির ভারতী । 

পরীক্ষিত পতনেতে কলির উংপত্তি। 

হরিবে সাগর গঙ্গ। না রহিবে চিন । 

অকুলীন কুলীন কুলীন হবে ভীন ॥ 

নগর সাগর হবে সাগর হবে ডাঙ।। 

কলেযুগ অপরূপ বদ্ষণর লাঙ্গা। 

কায়ন্থ ব্রাঙ্মণে ঘর হবে একগর। 

বিয়ালী তেজিয়ে হবে সেঙ্গালীর ঘর ॥ 

ব্রাঙ্মণে বেচিবে মাংস চাউল লবণ ঘি। 

কহ পেন কলিতে নিস্তার আছে কি॥ 

আশদ কাটিয়া লোক রুইবে শেওড়!। 

কায়স্থ ব্রাহ্মণ তুলে বসাবে শু ড়িপাড়া ॥ 

কলিষুগে হুপতি হইবে ছুরধর্ষ। 

অবিচারে পৃথিবী হরিয়। লবে শস্য ॥ 

কলিযুগে বালব হরিয়া বে জল। 

. কলিযুগে বৃক্ষ আদি ভবে মন্দফল ॥ 

পরধা তঙ্কত দিবমে দিবে ডাকা । 

থল জ্গানে অজাইবে প্রন্যানের টাকা 

ভাগ ভা দ্ধ করে দুগাবে দিবে কীাটা। 

বউ হয়ে শজুচীকে মাবিনেক কাটা ॥ 

পুণ্যের শরীরে এসে পরশিবে পাপ । 

কলিযুগে দুহিতা সন্তষ করিবেক বাপ॥ 

ভাই ভগিনীতে লোক পরশিবে অঙ্গ। 

শুন রাজ লাউসেন কলির যত রঙ্গ ॥ 

নাত বছরের নারী হবে রজন্বলা। 

একভাগ বিয়ালী হবে তিন ভাগ পালা 

এত শুনি কর্পর কর্ণতে দিন হাঁত। 

বর্পর বলেন দাদা এতটা উৎপাত ॥ 

বিদায় হয়ে যাই চল লাউসেন ভাই । 

মা বাপের চরণে বিদায় হয়ে যাই ॥ 

এত বলি ছুটী ভাই করিল গমন । 

পিতার নিকটে গিয়া দিল দরশন ॥ 

ল[উসেন বলে পিতা করি নিবেদন । 

তোমার তরে রথ পাঠালেন নারায়ণ ॥ 

কর্ণসেন বলে রে বৈকুগ্ঠ যাঁব আমি। 

এ সব ধন সম্পদ কাকে দিবে তুমি ॥ 

সেন বলে ব্ষিয় মায়া হইল তোমারে। 

এই দেশে রাজ! হবে জন্মজন্মান্তরে ॥ 

বাপকে প্রবোধ দি করিল গমন। 

মায়ের নিকটে গয়া দিল দরশন ॥ 

সেন বলে ওগো মাত শুন মন 85 

গোবিন্দ পাঠালেন রথ ভোমার লাগিয়া ॥ 
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 রঞ্জ| বলে মোর হর্গ স্বামীর চরণে । 

পতি বিনা গনি নাই যাব কার সনে ॥ 

সেন বলে তোমাকে পূর্বেতে আছে বর। 

দেহ পাল্টিয়া যাবে ইন্দ্রের নগর ॥ 

পৃর্ব্বতে তোমার নাম ছিল জান্ববন্তী। 

পুজার কারণে নাম হল রঞ্জাবতী। 

এত বলি ম। বাঁপেরে পরবোধ দিয়] । 

কষ যেন যাঁন নন্দ যশোদা ছাড়িয়া ॥ 

প্রণাম করিয়া (্রোহে হইল বাহির। 

বঞ্জাবতী কর্ণসেনের পাষাণ শরীর ॥ 

চারি পাটরাণী তুলে রথের উপর। 

শারি শুক পক্ষী নিল পিগ্তর ভিতর ॥ 

বারটী ভকিতে এস হল উপনীত 

রথেতে তুলিল রাজা হয়ে আনন্দিত ॥ 

সামুল আমিনী চাপে রথের উপর। 

ঘোড়া ঘুডী রথে সেন তুলিল সত্বর ॥ 

কালুকে বলিল কালু রথে চাপ গিয়া। 

গোবিন্দ পাঠান রথ তোমার লাগিয়া ॥ 

কালু বলে তোমার সঙ্গত যাব আমি। 

মদ মাংস তথায় গিয়া থেতে দিবে তুমি ॥ 

সেন বলে ওরে কালু কৈলি সর্বনাশ। 

ঝাপড় হইয়া তুমি হওগে প্রকীশ। 
ঝাপড় হইয়া থাক বৃক্ষের উপরে। 

ডোম তোমায় পুজিবে পাইয়া শনিবারে ॥ 

লখেচক বলিল লক্ষ্মে রথে চপি গিয়া । 

গোবিন্দ পাঠান রথ তোমার লাগিয়া ॥ 

লঙ্ষ্বে বলে মোর স্বর্গ স্বামীর চরণে । 

পতি বিনা গতি নাই যাব কার সনে ॥ 

সেন বলে তোমাকে পৃনর্ধর আছে বর। 

যী হয়ে থাক বটমূলের উপর ॥ 

যে কালেতে জরাদন্ধ পালন করেছিলে । 

সেই কালে জর! রাক্ষপী নাম থুইলে॥ 
তে কারণে তোমাকে পৃরর্বর আছে বর। 

ষষ্ঠী হয়ে থাক তুমি সংগাঁর ভিতর | 

এত বলি বিদীয় চাহেন সওদাগর 

ভাঙ্গিয়। পড়িল লোক ময়না সহর ॥ 

আকুল হইয়। কাঁন্দে ময়নার গ্রজ!। 

কেহ বলে কোথ।/ক চলিলে রামরাজা ॥ 

প্রজাকে ব্যাকুল দেখি লাউসেন ঝায়। 

রথ হইত চিত্তসেনে ভূমিতে নামায় ॥ 

চিত্রসেনে রাজা করি রথে গেলেন দেশে। 

রাম যেন রাজা করি রাখিল লবকুশে ॥ 

দশ অবতার গীত গ'ন হনুমান । 

রামদাস বলে কর নায়েকের কল্যাণ ॥ 

নাহি ছিল জল স্থল স্বর্গ মত্ত্য রসাতল 

নাহি গিরি মেউর মন্দার । 

মনরূপে মহামতি শুন্তেতে করিয়। স্থিতি 
একাকী ভ্রমেন নিরাক'র ॥ 

ফিরেন পরম শন্তে স্বন্তি নাহিক মনে 

উলুক জন্মিল নাপিকাম। 

ক্ষুধায় কাতর পাখী ভগবান্ ভক্ত দেখি 

মুখের অমুত দিল তায়॥ 

কিছু বাউলুকখাইল বিশ্বতে জন্মিল জল 

জলেতে হইল একাকার । 

রতিতে ন| পেয়ে স্থল ধর্ম হলেন বিকল 

মীনরূপে হলেন অবতার ॥ 

কুম্ত বাসকী আদি হইলেন গুণনির্ধি 

বরাহ হইল শেষকাঁলে। 

হিরণ্যাক্ষ মহাকায় যুদ্ধ করিবারে যায 

তারে বধ করিলা পাতালে ॥ 

দৈত্যরাজ মহাশৃর জিনিতে ইন্দ্রের পুর 
দেবপুরে গণিল প্রমাদ। 

নরসিংহ রূপধরি দৈত্য বিদারিয় মাবি 

প্রহলাদে করিলেন প্রসাদ ॥ 

স্থথব্ব বামন বেশে যাইলে বলির দেশে 

জিপাদ ধরণী লৈতে চায়। 



জনণদি-সঙ্জল 

ক্ষিতি জুড়ে পদ একে 

তৃতীয় পা বলির মাথায় ॥ 

তবে নারায়ণ হরি রামরূপে অবন্তরি 

তরত লক্ষণ শক্রুবন। 

দারুণ দৈবের পাকে বনবাস দিল তাকে 

সত্য লাগি রাম গেল বন। 

রামের হবিল নীতা স্থগ্রীব তাহার মিতা 

জাঙ্গাল বান্ধিল সিদ্ধুজলে। 

বধ করি দশানান রাজা দিল বিভীষণে 

নীতারে আনিল চতুর্দে।লে ॥ 

অযোধ্যায় রাম রাজা আনন্দে হতেক প্রজা 

লিখিল বান্মীকি মছামুনি। 

উগ্রসেনের শুতা . গোবিন্দের তেহো মাত! 

নাম তাঁর দেবকী ঠ'কুরাণী। 

অষ্টম গর্ভেতে হরি দেবকী উদরে ধরি 

কৃষ্ণপক্ষ ভাদ্রণদ মাসে। 

ধরাভার নিবারিতে হরি আইল অবনীতে 

তাহ| শুন কহি অনায়াসে । 

পৃতনা বধিয়ে হরি শকট ভঞ্জন করি 

বধ ঠকল মল অঙ্ঞুনে। 

শ্রীদাম ম্থদাম দাম কৃষ্ণ সহ বলরাম 

ধেন্ু লয়ে চলিল বাথানে ॥ 

অথাম্থর বকাম্থর তৃণাবর্ত মহান্থর 

কেশীবধ করিল গোপালে। 

জগতে হইয়েকান গোপীর সাধিলে দান 

অবশেষে ঝাপ দিলে জলে । 

কালিয় মর্দন করি  গোকুলে মাইলে হরি 

অক্ুর যোগায় আনি রথ । 

অক্রুরের রথে হরি চলিলেন মধুপুরী 

গোপীকার পিদ্ধ মনোরণ ॥ 

কুবলয় হত্ঠী ছিল ভারে হরি বধ ঠকল 

বধ কৈল মুষ্টিক চানূর | 

ুরাঁশয় কংন ছিল শক্র ভাবে মুক্ত হল 

হরি রহিলেন মধুপুর ॥ 

আর পদ ব্রদ্ধলোকে* দশ অবতার কথ! 

২6৫ 

ভারত পুরাণ গাথা 

ইতিহাস করিল ধাহায়। 

পরাশর মহামতি  তেজে যেন প্রঙ্গাপতি 
ব্যাসদেব তনয় তাহার ॥ 

ব্যাস নারায়ণ হরি তাহারে প্রণাম করি 

চারি বেদ বদলে যাহার । 

দশ অবতার সায় কবিরামদাস গায় 

হরি বল জন্ম নাহি আর ॥ 

প্রখনে করিল পূজা! দ্বিজ হবিহর। 

এক লক্ষ বাতি জ্বলে গাজন ভিতর ॥ 

তার পর পুজজিল মুনি উর্বশী । 

এক লক্ষ গজনে রাখিল সন্গাসী ॥ 

তবে সদাঁশিব প্রভূ সদা ডোম হয়ে! 

মেঘ রাউলে জন্ম নিল গিদে॥ 

দুর্গা হল ডোমনী আর শিব হল ডোম। 

মেঘ রাউলে পূজা করিল ধরম ॥ 

ভবে পূজ। দিয়াছিল বল্প,ক! গাজন। 

যেই যজ্ঞে গঙ্গ| এল করিতে রন্ধন ॥ 

তরে রাজ! মোহিনী মান্ধাতা পু.জছিল। 

যার ধনে যুধিষিরের অশ্বমেধ হল। 

ধর্্মপুত্র আছিল পাগুব যুধিষ্ঠির । 

স্বর্গ চলে গেল রাজ! লইয়৷ শরীর ॥ 

হারাজ হরিশ্ন্দ্র হয়ে ছুরাচার। 

ডাঙ্গিয়া ধর্মের ভিটা করিল ছারখার ॥ 

পুত্র কামা করে রাক্কা ফিরে বনে বনে। 

বার বৎসর ছিল গিয়া বন্ধক! গাজনে ॥ 

ধন্মের কৃপায় তার লুয়ে পুত্ত হল। 

পুত্র বলিদান দিয়া ফিরিয়া পাইল ॥ 

তবে পুজা করিলেন গোঁউড গাজন। 

যে গাজনে হুইল ঝদ বুষ্টি বরিষণ ॥ 

একাদশ যুগেতে একাদশ পূজেছিল। 

তোমা হতে বারমতি পরিপূর্ণ হল ॥ 



২৪৩ অনাদি-মজল 

এস দানপতি লহ হাতে গলঙ্জাজল। * পুজার কারণ নাম লাউসেনের মাসী ॥ 

অষ্ট তুল দূর্বধা আর বার ফল। যার যেই অধিকার সবাই বিদায়। 
হন্ছমানের হাতে রাজ দিয়! পঞ্চ ফল। ঘন ঘন কর্পর গোবিন্দ পানে চায় ॥ 
রথে গিয়া চাপিল ময়নার বীরদল ॥ কর্পুর মিশাল হল গ্রভূর বদনে। 

দেখিতে দেখিতে রথ উঠিল আকাশ । যেইখানে উৎপত্তি মিশাল সেইখানে ॥ 

স্থমেরু ছাড়ায়ে মেরু অনাদির দাস ॥ সিংহাসনে সেন রাজা ঢালিলেন গা । 

মন্দাকিনীর জলে রাজা ন্নান আচরিয়া। আপনি গোবিন্দ করেন চামবের বা ॥ 

পাইল দেবের দেহ মনুষ্য তেয়াগিয় ॥ লাউসেন রহিলেন গিয়া ম্বর্গপুরে। 
গ্রথমে বিদায় ইল ভর্দেতে বার জন। বারমত »ঙীত পাঙ্গ হল এত দুরে ॥ 

তারা দব টৈল গিয। বিষুর ভবন ॥ এইখানে বারমতি ঠহল সমাধ্চ। এ 

ঘোড়া ঘুড়ী রৈল ব্ধারণের উ“র: রামদাস গাইলেন ধশ্মমুখককভ | 
আপনি ডাকিয়] তারে দেন মায়াধর ॥ যে গাহিলাম যে রহিল ঘুমে বিস্মরিল | 

চারি পাটরাণী গেল ইন্দ্রের মন্দরে। মুনীনাঞ্চ মতিভ্রম যদি বা ভুলিল ॥ 

শচী পুরন্দর এসে ডেকে নিল তারে অপরাধ লবে নাই রাজরাজেশ্বর। 

শ্রী শুক পক্ষী ছিল পিঞ্জর ভিতর । এই নিবেদন করি তোমা বরাবর ॥ 

ত্যজিয়! পক্গীর মুষ্টি দ্বিজের কোর ॥ যে গাওয়াল যে শুনিল প্রভু ধশ্মরাঁয়। 

দ্বিজ হরিহর দেখে আনন্দ হৃদয়। করুন কল্যাণ তার নিবেদি পায় ॥ 

নিজালয়ে লয়ে গেল আপন তনয় ॥ ধনে পুত্বে লক্ষমীলাভ হউক তাহার। 

সামুলা আমিনী যায় ব্রহ্মার মন্দিরে । অন্তকালে হয়ে থাকু ভবসিন্ধু পার ॥ 
সাবিত্রী আপিয়া ডেকে লগে যান ভাবে ॥ এইখানে অ্টমঙ্গলা হল সায়। 

চারি যুগ আছিল সে সাবিজ্রীর দাসী! হরিধ্বন কর সবে হইঞু বিদায় ॥ 

ইতি অনাদিম্জগলনাম শ্রীধশ্মপুরাণ সমাপ্ত ॥ 



পরিশিষ্ট 
সুভাষিতাবলী 

পয়ার পৃষ্ঠা ওস্তস্ত গ্যার পৃষ্ঠা ও স্স্ত 
অতি দর্পে হত হল লঙ্কার রাবণ । ” বৃদ্ধ ভাতার যুবতী মাগ কেমনে হবে ঘর ॥ ১১১1১ 
হিরণাকশিপু মৈল রাজা দুর্যোধন ॥ ৯১১ বেক্চলে গজের দত্ত না যয ভিতর । ১৩৭1১ 

“আকনের বদলে মাকন্দ হ'ল হারা ॥ ২১১১ মণ্ডল হইয়া! বাদ ভ্বপতির সনে 
একে কাটা ঘাও তায় জান্বীরের রন ॥ ১৬১২ পতঙ্গ পতন মেন ষজ্জের ত'' গুনে ॥ 
কত কাল বসে খাব পিতার অর্জন ॥ ৮১1১ তুঁজঙ্গ হইয়ে নাকি জিনিবে গরুড়ে। 
কতক্ষণ রয় মিথা চাতুরির কথা ॥ ১১২১ জিনিবে পতঙ্গ হয়ে মাতঙগ প্রচুরে ॥ 
কুপুত্র যে জন, খায় বাপ মায়ের উপায় ॥ ৮১১ ককট হইয়। নাকি জিনিবে শুগাল। 
কোন্ ছার জীবন যৌবন বালির বাধ। ইন্দুর হইয়া কোথ। জিনেছে বিড়াল ॥ 
রাহ গরাসিলে হে মলিন হয় টাদ ॥ ১১৬১ সাগর কি হ'রে লয় ফণি-মাথার মণি | 
ঘর ভেদি মার গেছে লঙ্কার রাবণ ॥ ২২১1১ অপস্ভব কথা কেন বল নারায়ণি ॥ ১৬/১-২ 
ঘুমীইলে লোক হয় জিয়ান্তেমত মরা | ১৪২1১ যখন দৈব ধরে যারে কার বাপে রাখি। 
চাকর কুকুর ভুলা এক ডেদ নাঞ্িঃ। নল নিল জনক দৈইমন্তী রাণী সাক্ষী ॥ ১৮৫১ 
দরবারে দেখিলে রাজ। চাকরের বড়াই ॥ ১৭৪1২ জানিলাম জামীত। ভাগিনাগুল1! পর ॥ ১৪৩1২ 
চাকর কৃকুর তুলা এক ভেদ নাই | দশ! খাট হলে পুরুষ এমনি ছুঃণ পায়। 

সভানাধো দেখ রাজা চাকবের বড়াই ॥ ১৬৬২ মহামৃন্ত বারণে বেঙের লাখিখায়॥ ২২৭১ 

চান্দ বনে আকাশে যোজন লক্ষ দূর | ছুথ হগ যত বল সহোদর ভাই । 

দেখ না চাতক কেন চেঁচায় বিধুর ॥ অর্থালক্ষার | কগন ব। ছুঃগ আছে কতু সু পাই | ১৫০া২ 
কৌতিকে কৃমুদ ফুটে কৌমুদী পাইয়া । দুগ্গের বালক নাকি চুষ্বে কতুথাকে। ২২৮১ 
নেঈকপ নভত তষিবে পাতি দিয়া ॥ ২৭1২ ধান্মোতে ধান্সিকে রক্ষে কয়েছেন বাস | ৩২।২ 
চিনিতে রোপিয়। নিম ছরদ্ষে সিঞ্চান | “ধিক থাকক যে জন পরের আশা করে। 

জেতের ভাব তিক্ত না ছাড়ে কগনে ॥ নদীকুল থাকতে কেন ঘরে বসে মরে ॥ 

সাঁপিনী বাঘিনী সিতহী পোষ নাঞ্জি মানে! হতগ্রাই পরধন অম্নগত অসার জীবন । 

[ পয়না পিঞ্চিতো নিভাং ন নিম্বো মধুরাধতে। ] পরের আশা করে তার জীবস্তে মরণ ॥ ২০৭২ 
জান না অধম জনে উচ্চ সমাদর | নলিনীদলের জল জীবন চঞ্চল | 
কুরে আদরে উঠে মাথার উপর ॥ ১৮২ জলেতে বিপ্বোক যেন করে টলমল 1 ৪২1২ 
পুত্রশোক তুলা বাথা না আছে ধরাঘ॥ ১৮১ [ নলিনীদলগ তজলমতিতরলং 
পূর্ণিমার টাদে গোসাঞি। কোন্ দোষে কালী ॥ ২১১1১ তথ্বজ্জীবনমতিশয়চপলম্ ॥ ] 

বনিতা সম্পদ হথ নিশির স্বপন ॥ ২৩৯২ পতঙ্গ হইয়া বাদ মাচঙ্গের ননে। ২২১১ 

বিধাতার কলম বাবা রদ হবে নাই ॥  ১৬০|১ “ পাত্রভেদী রাজ! আর নারীর ভেদী নর। ১৩৩১) ১৬২1১ 

বিধি বাম যাহারে তাহার সদ] দুখ ॥ ৩০১ “পাত্রভেদী রাজা আর নারীভেদী নর। ১২৫২ 
" বুড়া হলে বল বুদ্ধি যায় রনাতল। পাথর ফেলিলে যায় এক পক্ষে তল। 
” সময়ে পীধুষ হয় মাপের গরল ॥ ১৭৭২ ঘোড়ার চাপানে হল এক হাট, জল ॥ ২০৬।২ 



[ 

পাথরের পরে আঁক লিখিলে নাকি মুছে ॥ শু২]২ 

পুত্র বিনে সংসারে সকলি শৃহ্যময় | 

পুত্র বিনে কে তারিবে পুন্নাম নিরয় ॥ 

পুত্র বিনে কে করিবে কুলের উদ্ধার । 

পুত্র বিনে পিতৃলৌক করে হাহাকার ॥ ৪২1১ 

যতক্ষণ নাহি দেখি আপন নয়নে । 

তায় না যাই আমি কাহার বচনে ॥ ১২৪1১ 

যশকীন্তিবিহীন জীবন অকারণ । 

যশ যাঁর নাই তার জীবন্তে মরণ ॥ ২১৮১ 

যশকীন্তিবিহীন জীবন অকারণ । 

ষার যশ নাঞ্ি তার জাবস্তে মরণ | ১৭২২ 

যুবক স্বামীর কথা পীযুষর কণ। 

বদ্ধ সোমামীর কথা ট্রে ঘায়ে নুন ॥ ১৯১1১ 

যেখানে সম্পদ বাড়ে সেখানে বালাই | 

কোথা গেল কর্ণ রাজী দুযোধন রায় ॥ ১৮৭১ 

যে লয়েছে শ্বরগের পীযুষর তার। 

বাজির আস্কাদে কভু তৃপ্তি হয় তার ?॥ ৫২২ 

শ্মভ কশ্ধে শীঘ্বত। অশ্দভে বটে বাজ ॥ ৪৫1১ 

[ শভস্ত শীঘ্রম্ অঞ্চভহ্য কালহরণম্ | ] 

সাপ ছেড়ে শিরোমণি রহিতে পারে কোথা ॥ ১৪৬১ 
স্রগ দুঃখ যত কিছু ললাটের লেগা। 

মন দড় থাকিলে দেবতার মনে দেখা ॥ ৪২1১ 

হাতে অন্ন পাইলে ত মুখে নাহি খায় 

কি কাজ আকুষি যদি হাতে ফল পাউ ॥ ২০৩।১ 

অলঙ্কারগর্ড বাক্যাবলী 
যমুনা শাকুৃতি সিলে (লপাষাণী কালীমূন্তি) ১1১ 

অনলে পতঙ্গ যেমন পুড়ে হয় ছাই। ১১1১ 

মেঘমাল কাদশ্থিশী হাঠীর চাপান। 

(_হাঁতীর হাওদ1) 

অশথের পাতা মেন বরোজের পান ॥ হাহ 

উলু উলু উলাউলি উল্লাসিত মন। ২৬২ 

উপুবন হতে যেন বেরুল পিচাশী ॥ ১১৫২ 
ওড়মাল! কেবলি গাথিল মালাকার ॥ ১৪1২ 

( -জবাফুলের মালা রক্তধারার সহিত উপমিত। ) 
কদলী বিছায় ঝড়ে ॥ ২২1১ 

কদলী বিছ্বায় বেন বৈশাখের ঝড়ে ॥ ২১৮২ 

কলার কান্দি ধরিয়। যেমন বাঁদুর সোলে ॥ ৮৫১ 

২ ] 

পয়'র পৃষ্ঠা ও স্তস্ত পয়ার 

কাটিব যেন কলার গাছ। ২১৩1১ 

কামকাস্তী কাখে কিবা কনককলসী | ১০৪1২ অনুপ্রাম 

খসে যেন পাবকের ফুল ॥ ৩৩1হ 

গঙ্গাজলে ভাসে যেন ঠিক বাসি মরা । ( 

পৃষ্ঠ! ও স্তস্ত 

অশুভ উপমা) 

৫৬1 

ঘুরুলে বাভাঁদে যেন তূণ উড়ে যায় ॥ ২১৫২ 

. ঘ্বতের কোলেতে যেন ঘোলের পদার ॥ 

,জালিয়ার জালে গে ছ্বাকিয়া লয় পানি | ২ 

ঘোড়া জেন তারা খনে ॥ ২২১ 

চৈত্র মাসে ফিরে যেন কুমারের চাক ॥ ১5০২ 

পতির পরশবূপ তপনকিরণে | 

কমল প্রকাঁশে রজ উলে হঙ্গণে ॥ ৫81২ 

নরলোকে নাহি হেরি হেন মনোরমী। ২৪1২ 

সুলঙ্গণ1 সুরূপা ক্ুন্দরী 

নির্ববন্ধ নিব অপ্দ | ৯।১ 

পতঙ্গ পন যেন বজ্ছের আগুনে | ৮৫1১ 

পদ্গাপাতে জল যেন টলমল করে । ১৬৮১ 

পানকে বরিয়ে যেন ননীর পুতুলী | 8৮২ 

পাষাণ লুফিয়] নিল কদন্বের ফুল ॥ ৮৫1২ 

পাধাণের রেখ মা তোমার মুখের বা ॥  ১ছাহ 
পি 

(_মুছবার নহে । ) 

পুকুর গাঁবানে যেন চিলে খায় মাছ ॥ ২১৩১ 

পুরটপুনুলী রামা হাহানে প্রকাশ ॥:8৮1১ 

পূর্ণিমার চন্দ্র যেন রাছর গ্রাসেতে ॥ ১৪৩1২ 

বাঘব লোচনে বহে জাহ্ুবীর ধার ॥ ৯৭1১ 

বাছা ভালাইয় গাভী যেন খুজে যায় ॥ ১৮৬২ 

বাছুর হারালে যেন বাথানিয়। গাই ॥ ৪গ২ 

বাছুর হারায়ে গাই যেন। ৬৪1১ 

বাছুর হারাএ যেন বাথানিয়া গাই ॥ ৬৪1২ 

বার হল চিরুণি ভার তিনটে ছিল দাঁড়া । ১১৫২ 

বেণাগাছের ঝোড়ে যেন বসিল জান্ব,কী॥ ১৬৮২ 

ছুটিল বহিত্র ষেন গগনের ভারা ॥ ৪৩1১ 

জলম্ক আগুনে যেন ঘৃত পেলে জলে ॥ ১৩৭1১ 

জীবনবিহীন যেন মীনের আকার ॥ ৫81১ 

বাঁপিল বদনচন্দ্র বনন অন্বরে ॥ ৫৫1১ 

ডুবিল পদ্মিনীনখা পশ্চিমের পারে । 

কুমুদিনীকান্ত জাগে গগন উপরে 1 ৫৫1১ 



[ ৩] 
পয়ার পৃষ্ঠা ও স্তস্ত 

তম্ুরুচি শোভা করে সরিষার ফুল। 

ত্বরিতে তরলীযোগে তরিল অজয় | 

১১৬1২ 

১৯১ 

তার মাঝে রপ্তা যেন মেঘে ঢাকা শশী ॥ ৪৩1১ 

তিন দিন মৌকাঁম করহ যুবরায়। 

ভিন দিনে শুনেছি জোয়ার টটে যায়। 

যোঁবন বদন ধন এইরূপ জানি । 

মোকাঁম করিয়া ভাবে বৈস নরমণি ॥ 

তিলডুঞ্ে কৃষাঁণ মেন লাঙ্গল জুড়ে দিল ॥ ১১৫২ 

দিনে দিনে বাঁড়ে গৌর শর্রপক্ষের শশী ॥ 81১ 

দিনে দিনে বাটে শিশ পূর্ণ শশিকল1॥ 

দেহ দেখে মন্দার হমের পায় লাজ ॥ ১৮৩1১ 

নদনদী প্রনবিযে গরাসে তোয়নিধি ॥ 

ভঙ্গ গরা;ন ভার আপন সন্তানে | 

১৭৫২ 

৩৩১ 

যজ্জ করা) মঙ্গল দাও কোন্ জনে | 85১ 

নবীন নীরদকান্তি। ৫৩1১ 

নবীন লাবণাময়া নবীন যুবতি । 

দিন দিন নবভাঁব ধারে রঞ্চাবতী ॥ ৫৪২ 

বেণাগাছ আঁড়ে যেন পুকায় জন্বকী | ২১৫১ 

“ মারর্জাবের গলে নাকি করের ঘাটা (ঘন্ট। ) ॥ ২১৭1১ 

গেঘছে বিজলী যেন নেপনের লো ॥ ২০হাই 

শাযাজন আগুন পা অল ॥ ১881১ 

শণকে মশকে কোথা শার্গল শৃগাল । 

নরক নণি কৌথা তিমিব মিশাল ॥ ২২৯১ 

শাবক ভারাযে যেন বাষিনী ফুকারে! ২১৯২ 

শক্সুণক্দে বাড়ে মেন নব শশিকলা! ॥ ৬৫1১ 

শুভ সাযং সংলোগ সংসার সনুলান ॥ 81১ 

শের্যা শ্যা) ধন্প নম বশ, ২৫৯ ( কঘমকান্প্রান 1) 

সকল সংসার দেখে সরিষার ফুল ॥ ৩৩1১ 

সজারুর হাতে যেন পিংহের মরণ ॥ ৮১1১ 

-নরি সরো সরিত সাগর ॥ ৮1১ 

সারথি বিহনে যেন নাঞ্ি? চলে রথ | ১৭৮২ 

দিন্দূর বিহনে পারে পাটকেলের গুড়ি ॥ ১১৫২ 

সিন্দ,রের বেড়ি দিল চন্দনের রেখা | 

প্রথম দিনে উদয় যেন কুমুদের সথা ॥ ১৯৩1১ 

সিংহের বিক্রম যেন তাঁরা হেন ছুটে ॥ ৯৯1২ 

নে বিভাঁবিভাঁবে যেই ভাব আবির্ভাব | 

স্ুপ্রেমিক বিনে তাঁর কে বুঝিবে ভাব ॥ ৫৫1১ 

শব পৃঠা ও স্তপ্ভ 

শবদেশ পাইয়] ভুলে প্রবাসের দুখ | 

টাদ পেয়ে চকোর মেমতি পায় সখ ॥ ৫৩২ 

সাধারণ শব্দসুচী 

ত্বরণ. অলক্গণ, অশ্তভ ঘটন। | ২১৪২ 

অক্ষয়কুমার ( মহীরাবণ-কমার ) 

চারি রাণী অগ্নি খাঁয়নচিতাঁনলে দেহতাগ করে| 

১।খ|১ 

১৭১২ 

অগ্রি গেতে আনে। ১৮০১ 

অগ্নি খেতে চলিল। ১৮গ২ 

অগ্নিখেয়ে মরে। (মগ্সিতে প্রবেশপুর্বক আত্মহন্ঠা 

করে) ১৭৭।২ 

অগ্রিপিও_অগ্নিরাশি বা চিত প্রজ্জালন। ১৮০1১ 

অঙ্গচ্ঠান ১০১1১ 

অঙ্গের উড়ানি ( ওহারণী, চাদর ) ১২৮১ 

অজয় ঢেকুদে-মজয়-তীরস্তিত ঢেকুর গড়ে। ১৫1১ 

অভতেব- অতএব | ১১১) ২৩1২। ৩৭া২। ৬গই, 

(.5ত এব ) ৬২1১ ৮৬1১) ১০৪1১) ১১২২, ১১১1২, 

১২০১১ ১২০২7 ১৮৬২১ ২০৭|২ 

অচিরাৎলসত্বর। স্কত অবায়, বিভক্তান্ত। ৪৩1২ 

অচিরাৎ ৯২1১ 

অতনব-ুএহ অধিক, প্রয়ৌজনাতীত | ৩৫।১ 

'অতিথ--অঠিথি] ৩৭২ 

অথিৎং-অতিথি। ঠ1২ 

অদন__মন্ন | ১৫১1১ 

অনিকারী_ুরাজকর্মচারী | ১৪০।১ 

অধিকারী-পাত্র | ১৫৬১ 

অনোমাঞ্চলশালের নি্বস্থিত কাঠদওে। ৫০1১ 

অনাছ্য গোবিন্দপদ-ুবিষ্টপদ? ধন্মঠাকুর ও বিষ্ুর 

অভিন্নত্ব। ১১৫২ 

অনাহেতু_বিন। কারণে | ১৩৬১ 

অনিল-পবন, আঁকালিক ঝড়। ২০৪২ 

অনুনুত1-অনুমরণ প্রথ। স্প্রতি্ঠিত। ১৮১২ 

অনুপাম_অনুপম 1 ৭৭1২ 

অন্ুকুলকোলা হুগলী জেলায় গোয়াড়ী গ্রামে পূজিত 

ধর্ম ঠাকুর। ৫া২ 



| ৪ ] 

শব্দ পৃষ্টা ও শুন 
অন্থবল- রাজশক্কিতে শক্তিমান, অনুকূল শক্তিবি শিষ্ট, 

বশীতৃতশক্তি | ২৮১ 

অন্যত্তরে ₹অস্থত্র । ৭২২ ১২৬1১ 

অন্তরে-দূরে। ২০৭১ 

অন্দরে-অস্তপুরে | ১৪২ 

অপরঞ্চ-অধিকত্ব, আবার, পুনশ্চ, পুনরায়,-_সংন্থ, ত। 

৩৪1১ ৩১1২, ৪২1২) ৬৭1২, ১১1১) ১৬২১ ৭৯২৭ ১০১1১ 

অপরূপন্অপূর্বব | ২১৯২ 

অপায়-নাশ, অভাব, অনিষ্টকর, হানিকর, বিপদ । 

১১২, ২১২, ২১৭১ 

অবতার-বিগ্রহ। ১৪১1১ 

অবিভাত- অবিবাহিতা, ২৫1১ 

অবৈষ্ণব- বিষুপুজায় অবহেলাকারী | 

অভয়ার খাড়া ৮৬1১ 

অভাগিয়া ( অভাগা ) ২০১২ 

অমরা অমরানগরক্বর্গ । পৌরাণিক স্বর্গ, এখানে 

শচাকাস্ত? রাজা । 

১৩৮1১ 

৮৮২ 

অমল বারুয়ের মেয়ে | ১০৪1২ 

অমলা-কালুসিংহের তৃতীয়া পত্ঠী | ১৪৯1১ 

অন্থিকাঁ বিজয়ী অন্থিকীকে বিদায় অন্থিক1 বিজয়! 

যেন দশমীর তিথি |; 

অজ্জুন- কিরাতাজ্ঞুন কাহিনী । 

অভ নসারথি_-ধন্মঠাকুর ৬৩1১ 

অজ্ভনসারথি হরি ৬৩|১ 

অদ্ধশত-মুখাবরণ | ২২৩1২ 

অস্থর ভাতার 

১৪৮1১ 

৯৫০1১ 

১৯০1২ 

অরুদ্ধতী-বারুয়ের মেয়ে, 

অষ্ঠঅলঙ্কার 

১:৪।২ 

১০৩1১) ১১৫1১) ১১৫২ 

“মিন্দ,রে মাজিয়) পরে অষ্টঅলঙ্কার | 
ভাড়বালা, বাজুবন্দ। মূলা নাঞ্ি যাঁর ॥ 

পাশ্ুলি, নউলি) খাল দোশ্দতি-তেক্তি | 

রসকাঠি সহিত পরিল মণিপাতি ॥৮ 

অঃ আভরণ ১১৫1১) ১১৭1১ 

অন্ররক্ষয়'কর] ( সংক্ক ত) চা২ 

অহঙ্কার মন, সাঙ্থাপরিভাষা। অহঙ্কার ও মন। 8৪81১ 

“মাই উই* (আর্তনাদ) ৯৩২ 
আইবুড় ভাতার ১১৩২ 

বন্দি 

শব্দ পৃষ্ঠা ও স্তস্ত 

আউফালল-্দীর্ষঘ লাফ) ১০২২ 

আউলের--“ফোল সংখা বন্দ আউলের রক্তিম পুরাণঃ | 

৪1২ 

_আউ_ুনুতন, কীচা ১১৯২ 

“আঅআউ কলসী, আঅআঁউ সরা আর আঁউ হাড়ি।” 

আগল--প্রেমেতে আগল' 

আগর হাট-অগ্র হাট। ২*২।২ 

আগুচোকি--1037৮ 0080) ২০৫1১ 

আগুন গিয়া খাল চিতাগ্রি প্রবেশ করি। ১৭৯২ 

আঘোর ঘোর--বিহ্বলতা নিদ্রাকুল ভাব | ৬১1১ 

আডারশী-অঙ্গরক্ষিকী, প্রাচীন ধরণের জামা ২১৫1১ 

আকৃনে--মাহেশের নিকটবর্তী গ্রাম। ৫২ 

৭৫1১ 

' আখটি-বাধ ৮৯২) আঙ্ষেটা-২২৯।১ 

আখ্ুঁচির ব্ধনে (বাধের জালে) 

আখড়া অক্ষবাটক, কুস্তীর আডডা। ৬৭1১) ৬১]১ 

আগড়াশালেতেল অক্গষবাটশালায় ৮২১ 

আঞ্চলেলআঁচলে, বন্তপ্রান্তে | 

আটবর্ণ__চারিবর্ণ ও ছত্রিশবর্ণের মাঝামাঝি | 

আঅঁটকুড়া ২৮২, ২৯।২, ৩০।১) ৩০২) ৪২১) ১৯৪২ 

আটকূড়ী ২৩1১) ৪৭1১, ৮২1১) ৯৭1১) ১৭৮1১, 

১৭৮1২) ১৮৭1২ 

»৫৫]১ 

৩৫।১ 

৮৮১ 

আটালহটানে বাধা । ১৯৫২ 

আঁটিতে-তকে পরাভৃভ করিতে । ২৫১ 

'কথায় আটিতে কেহ নারে বুড়া! হলে ।? 

আটকি-আটকাইয়] | 

আঠার গণ্ড বাজার-- ১৫৫ 

৯৭1৯ 

আট গওড। বাজার--২০৭২ 

আড়রের- গ্রামের নাম। ৫1১ 

“আড়,রের বন্দিনাথে করি প্রণিপাত ॥ 

আর পাণর (স্ৃবিখাত অন্ব )-:১৩৪।২) ১৮২১ 

১৮৩১, ১৮৩২ 

আওির পাখর লব গোনাগারের তল । 

আির পাখর বাজী তার। হেন খসে ( উক্কাসমগতি ) 

১৩৩১ 

১৩৫১ 

আত (উদর) ২১৭1২ 

আতর-অন্ত্র ৮৭1১) ১৬২) ১৬৪১ 
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শব পৃষ্ঠ! ও স্তস্ত 

আদড় ( অদৃঢ়, অসন্বদ্ধ) ১৪২।২ 

(আ-_দৃট, মুক্ত )--১৩৯।১ 

আদ্দান-অভিযোগ, অনুযোগ, অনুযোগ সহ প্রার্থন!। 

৬৭২) ৮১২) ৯১1১, ১০২১১ ১১২২) ১৫৪২ 

আগ্যপূজ।--হরিশ্চজ্রকৃত পূজা! | ৩৮১ 

আনন্দ--বিশেষণবৎ প্রয়োগ | ৭৫1১) ১৪১২৭ ১৭৯1২, 

২*১1১, ২২০1২ 

আনন্দ অপার-অপার আনন্দিত। ১৫৫1১, ১৩০২ 

আনন্দ বাধাই--আনন্দ-তরঙ্গিত। 

আনন্দে বাধাই) তরঙ্গচঞ্চলত] | 

আপন। খাইয়া--আম্মঘাতী বচন 

আপনার মাথা খেয়ে ২৭1২ 

আপ্লেয়েলঅল্লায়ু--বংশহীনত্ব হেতু । ৪২1১ 

আপ্তবন্ধু- আত্মীয় স্বজন | ২১1১ 

আবিভায়-বিন1 বিবাহে ১৪৪২ 

(কথাব ) আভাদেদীপ্তিতে চারুত্বে। মিষ্ট কৌশলে 

১৫২১ ১৭১২ 

১৫৩।১১ ১৫৩২ 

১৫৭! 

১৪৮1১ 

আমলার গাছ ৭4৬1১ 

আমাকারে (আমারে) ২১৭1২ 

আমানিল্অন্ন-পিক্ত শীতল পানীয় | ১৫১১ 

আমিন। সরা ৮২২) ১৭২২) ১৭৪1২) ২০৪।২ 

€(ধশ্সের) আমিণী ৪৬1২ 

আমিনী (ভৌগোলিক নাম) ৫১২ 

আমিলাল স্থানের নাম ২৮1১, ৬২1১৭ ৮১২ 

আরজে-_নামধাডু, নিবেদন করে। ৯৩1২ 

আরণা বেরাল-ুবন্ত বিড়াল | ৯৭1১ 

আরতিল্অন্ুরোধ । ২১৩২ 

“আরতি বান্ধি শিরে? ৩৫1১ 

আরায়--গ্বলে ১০া২ 

আরিন্দ।- প্রতিদ্বন্দ্বী । ৮২২ 

“আগে আগে ধাইল আরিন্দা শিঙ্গাদার |, 

আলম জালম্ব--পতাক নিশান। 

আশদের পাতা যেন বরোজের পান । 

কম্পনশীলতার উপমা | 

৩৫)২, 

৩1১ 

১৬1১ 

আশয়--আশা। 

আশ।--দিক্, দিশা ১০৩২ 

আশী মণ ধুনা হ্বলে ২০১১ 

] 

শক 

আশী মণের ফল (ঢাল) ১৩৪1১ 

আহিন মাসের পূজা ১৯২২ 

রাজনাহী তাহেরপুরের রাজা কংশনারায়ণ সর্দব- 

প্রথম শারদীয পুজা! করেন বলিয়া প্রসিদ্থি আছে। 

(হী; পঞ্চদশ শতক )। এ বিষয়ে এতিহাসিকগণের 

মধো মতভেদ থাকিলেও শারদীয়! পুঞ্জার 

প্রবর্ধন বেশী পুর্বে হয় নাই বলিয়াই অনেকের 

আসভ। 

আঁস্ু- গোটা, অক্ষু্। ১৩৪২ 

উচ্ছ] রাণ। হাড়ীকে 8৪1২ 

ইচ্ছ! বাণ হাঁড়ী ৫৪1২ 

ইজের-_-বিবিধ “উজার? প্রচলিত | 

“পরিল ইজের খান! নামে মেঘমালা |! 

ইনাম-ইলাম, পুরঙ্গীর, উপহার | ৫81১, ৭২1১, 

পৃষ্ঠ] ও সতত 

১৩৪১ 

১৩১1১, ১৪৮1১, ২১৮1২ 

ইন্দ্র ধান_্উন্দরেব সঞ্চিত পান্টি! ১৭৬২ 

উন্দন্গাটি ৬১১ 

উন্দর মার্টি ২০৬২ 

ইন্দর মৃভিক] ২০৭১ 

ইন্দে মেট ২০৩২ 

উন্্াজাল (উলামেটে ) ১৩৩1১ 

উন্ন_ু উন মেটে, এন্জজীলিক | ১৮৪. 

উন্দাজিত মালের নাম ৮৩২ 

ইন্্পূ্জ কলার ৮৮1২ 

উন্জানরোবর ১১1৯ 

" উ, মেড়? মসানে,ল এই মন্দিরের বৃধা ভূমিতে | ১১ 

উরপাল-বাধিক কর 

ইপ্বলালতাশ্বের আভরণবিশেষ | 

"রুণু রুণু করিয়া বাজিছে উদ্বলা। 

ইসত দোলিছে তায় কাঞ্চনের মাল] ॥৮ ১৩৪।২ 

১৯1২ 

১৫1১ ১৫১২১ ১৬০1১ 

উকিলের 

উগলের-হোগলার 

“ঢেউয়ে উলটিয়ে পড়ে উগলের পাতা | 

উগারে শীতকউদ্দগ।রে কালপ্রভাবে গান গায় 

প্রান্তিক উদ্দীপনার বশে। ১০৪1২ 

উত্জতগ) কঠোর বুচ্ছ, বাঁধন) ফলপ্রাপ্তি পরযাস্ত 

আক্মনিধাতন। ৪৬1১ 

১০২1১ 
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শব পৃ ও তৃস্ত 

উ্বারিয়1₹উদ্দঘাটত করিয়া, প্রকাশ করিয়া । ২২২১ 

উচালন--গ্রামের নাম ২৮1১) ৫১২) ৬২১১ ৮১২, 

৮৮১) ১৪৭1১) ১৬৫1২) ১৭১1১ 

উচাটনলুচঞ্চল। উদাাস। ৩৮২ 

উড়নি-উদ্ধাঙ্গের আচ্ছাদনস্বূপ চাদর | ২১২২ 

উড়্পাঁকে ( উউডীন লঙ্েয ) ২১৫।১ 

উড়িঅকুষ্ট ধান্ত | ৪৫২ উড়িধান) ১১৯1২ 

উড্ডের গড়-স্থানের নাম | ৬গা২। ২5৪1১ 

ভরুলি ( উত্তরলিত, উচ্ছল তরল বস্তর হায় চঞ্চল ) 

২১1১) ১৪৯! 

উতর দিল-নামাউয়! দিল, (আপনার অঙ্গেগ পোষাক) 

ভাগ করিয়া দাঁন করিল। 

উন্তার-্গরবন্তা কথা 

লো? 

১১৪1১ 

১৫৫২ 

উত্তর-পরবর্তী কথ।, কাহিনীর অবশিষ্ট অংশ | ১৬৩1২) 

১৬৯২) ১৮২1১? ১৯৪1১) ২০১২ 

লো রি] থলেউন্তেজিত হইয়া উঠে । 

তীপ প্রাপ্প তরল বস্ত্র সহিত উপমা। 

বলিতে কহিতে বীর দ্বিগুণ উল |? ১৪৩১ 

উপনা দেখীব কত জন) উপনা5 উদাহরণ ২৪।১ 

উপনিশ্কু-_ 
£নিদ্ধু উপদিদ্ধু তার দুইটি কোউর |, ১৫81২ 

উপাড়ে। (উৎ্পাটন, উপ্পাড়ন নামধাত )-টৎপাঁটিত 

করে | ৬৮১ 

দগত। উচ্চ ৩৪।১) ৭০1১, ৯৩1২) 
ন্ 

২5৪1২) ২১৫২ 

উভ উ বাঁরদাপে ১৩২1১ 

উভ্লড়েলউদ্ধ, বেগে, প্রবল বেগে । ১০৮1১, ১৪৩1১ 

১15 

--উদ্দ রবে, *টচ্চন্থরে | ৩৪1১ 

উর-ুতআবতরণ কর, আগমন কর, আগিয়া অপি্টান 

উরি 

উর্রিলেন বাঁদলী-বজেখরী অবতীর্ণ। হইলেন । ১৬১১ 

উনে (উরনি, বক্ষে ) 

কর। চা 

১৩০1১ 

উলে (অবতরণ করে ) 

উরু মাল ১৮৭২ 

ধনুক শর রেখে বীর ধরে খাঁড়া ঢাল । 

কণুরুপু ডেকেছে যতেক উরুমীল ॥ ১৮৭২ 

১৪৯২) ১৫০1১ 

শক পৃষ্ঠা ও স্তস্ত 

উরুমাল ঝাঝর ঘন্ট। বেয়ারিশ বাজনা | 

কেহ বলে পূর্ণ হ'ল ব্রহ্মার বাসনা ॥ ২১০1১ 

সাবধানে বামদিকে রাখিল কলস | 

তার উপর উরুমাল ঘাঘর গণ্ডাদশ ॥ 

সিন্দুর বরণ রথ হিলের ছটা। 

চারিদিকে উরমাল ঘাঘর কত ঘট] 

উল্ক-_লুইচন্দ্রের বাট,লে আহত । 

উক্কীপাতসম-অতিদ্রতগতিসম্পন্ন | 

উল্লম্মন-_আগড়ায় শিক্ষা । 

উনৎপুরে স্থক্ষদত্ত, কোথায় ? শ২|১ 

উনীবর-_অজয়তীরবন্তী গ্রামের নাম । 

উনকোটি_অসংখা | ৩২ ৫৭1২ 

উরুলেনআঅতি অগভীর) যে জলে হাট ডুবে না। 

১৪০২১ ১৮৩1১ 

২২৫1১ 

২৩২২, 

৩৩২ 

২৬২২, 

৬৭1১ 

১৫1১ 

এই কাল- অবিলম্বে । ১৩৩1১ 

এই পান লও--১২৭1১, ১৩গ২ 

পান, পৃপ্প ও সুপারি সহ, কন্মুভীর অপণ করা হই । 

একখান (এক ট,.করা) ১৫১ 

এবদৃষ্টে (করণে তৃচীয়া, দৃষ্টাঁ? ) ১২৪1১ 

একলক্ ফল।) ১২গর মন্ধা একলক্ষ ভাঙ্গা 

হইল ? ১৭৫২, 

একেক ( সঙ্গি) ৩৯২ 

এক নসন্বচ্ছর (পূর্ণ এক বৎসর ) ১৪৫১ 

একাকার ময় ১৮৪১ 

একিদা হারাল স্তধাহীন, ধৈষাহ্রীন | ৯৩1২ 

একোজনার ১৭1১--একোকপ্রতোক | ৫৮৯, 

৬৯]২) ১১৮|১) ১৫গ২ 

এয়োগণলুসধবাগ্ণ ( এয়ে।িঅবিপবা )। ২৩২ 

৩০৭ এয়োজাত, সধবাসমূহ | 

এয়োতিল্সধবার লক্ষণ (অবিধবাত্ )। ৩২২+ ১৭১1২ 

এও৭--এী | ২২৩1১ 

এলাহ (আলুলাঁয়িত কর, বন্গনমোচন কর) ১৭৪1১ 

এলাহিলঈশ্বর | ২২৩1১ 

এহারলইহার ১১০২ 

(ঘোড়া) ওপর পাথর । ১৬৬২, ১৭৩1১, ২২৪1১ 

গুতে (একান্তে আড়ালে ) 

ওর-সীমা ১১৬২ 

১৪৩১ 



শব্দ পৃষ্ঠ] ও স্তস্ত 

ওসারিললবিস্তার করিল । ৮৮২) ১৭৭1১) ২২৯1১ 

উষধ-ুবশীকরণের উধধ | প্রাচীন কুসংস্কার ৮১২ 

উধধ বলিয়। দিব ( উষধ নির্দেশ করিব ) ১৩৮২ 

কউমে ৭1১ 

“পীরের কউসে মোর হাজার সালাম।ঃ 

কজ্জল হেটে ১৪১1১ 

কাজল হেটেলসম্্ানী । ১৪০২ 

“কাজলহেটে হৈল তবে কালু মহাবীর |% 

“পথে চলে বীর কালু কেবল কজ্জল হেটে |” 

কড়ে রাঁড়ি (অল্প বয়সে বিধবা! ) ২১৮1১ 

কড়ে রাড়ী ১৯৩২ 

কড়েল্গ্রন্থি। ১৮৫১ 

কড়িলধন ৯৪1১ 

“ফিরে ঘরে যাই চল প্রাণ বড় কড়ি 1, 

কঠোর_কুচ্ছ সাধন, ভপস্তা ৩৭২ ৪৩২, ৫৪1১ 

কাঠার তপলকুচ্ছ সান, আ-নিদ্িলাভ আম্মনিযাতন 

পণ | ৩২।২। ৩৩১) ৪৬1১) ৪৬1২ 

ক্ঠমাল15কণ্ঠভার | ১০৮২ 

কদম্ব গেঁড়যা, কদন্থগোলক? গেন্দুক) গেন্দুগা। 

গেঁড়য়1। ৬৮1১ 

কনাচিংলক্ষচিৎ। কণনও, প্রায় না। (বপক্বত)। 

১৮৫1১) ২০৩1১ 

কদর্থিত বাণী রাডকথা, রঃ কথা ২০৩১ 

(ভার মহাধান গেছে) কদলীব দেশে ১১৩২ 

লদলীর দেশ-নরীর দেশ, এ দেশে পুরুষের প্রবেশ 

নিষিদ্ধ ছিল। নাথ সিদ্ধা মৎসোক্রনাণ (মচ্ছিন্দর 

নাথ) এই দেশের রাণীর মনোহরণ পুর্বক ভোগে 

মস্ত হয়াছিলেন। 

পিভামহ কনকসেন | 

কনদার। ২০৮২ 

কমঠ সিফাই (কচ্ছপ সৈন্য ) 

কমলপুর-্গ্রামের নাম | ১৪৭1১ 

কামালপুর-গ্রামের নাম। ২০৪১ 

' কমলের ফুললুযোগশান্তের কমল । ২৩১১ 

কমলালুগ্রামের নাম | ১৪৭১ 

কয়দ-অন্থসজ্জায় বাবহৃত আভরণবিশেষ। ১৩৪২ 

১১০1 

১৩৪২ 

শব্দ পৃষ্টা ও স্তসত 
করতার-- প্রভু) ধর্শঠাকুর | ৭1২) ৩৭২) ৪১/২, ১১১১) 

১২১২) ১৮৭1১) ১১৫১ 

করতা-কর্তী, শ্র্টা। ১২১২ 

করতাল-্গপ্ররী। ১৮৪1১ 

করা-ুশত্রধরের অস্ত্রবিশেষ, কাষ্টচ্ছেদনযন্ত্র। ১২৪২ 
কচ্জ (খণে )1 ১৮৫১ 

কর্ন] (ভৌগোলিক নাম )। ৫৯1২) ৬০২) ৮৮/১) 
১৮৪1১ 

কাজলা ( লকভ্জ্রনা ?) ১৫২২ 

কর্ণদন্ত পিতা 

কর্ণনেন ২১২ 

১২৩1১ 

পিতা কর্ণসেন 
লা 

কর্ণে দিল হাত, পাঁপকথ। শ্রবণের পাপ মোঈনার্ঘ ১৪ধা২ 

১১২ 

কপ,র ভিষাদ্বক্তা ৮৮২ 
্ 

কম্মীলশ্রমিক | ৭৬1১, ৭৬ ২) ৭ধ]১ 

বর্দকার-ু শ্রমিক! ৭৭1১) ৭৩২ 

কাঁসিলাক শ্রমজীবী, ৭৩১ 

বামিল।--১5৪1১ 

কলাপাত বুকে (অশ্রুধীত বক্ষে ) ১৩৬১ 

কলম (লেগনী ) ১5৩1১ 

কলা কদ্রকন্ভার নাম । ১০২ 

কলাুবাক্ছল, বচনকোশল। ১২২২ 

কল1_রণকৌশল । ২১৩২ 

কলাধর-উন্দরপুত্র | ৮৮২ 

কলিচুণ_ 871; 11100) ২*২1২ 

কলিরাম ( “ঘ্টিরাম? তুলা মহাপুরুষ ) ২০৫।১ 

কলাণী মীলভী- বিনা আহ্বানে উপদেশদাত্রী 

প্রতিবেশিনীদ্বয় | ৮১২ 

কলিজে ৯১১ 

কলিঙ্গী ১৭১1১ 

কলিঞ্ে ১৫৪২ 

কল্পতরুলস্থানের নাম। ১৪৭1১ 

কল্লোলেসমুদ্রতরঙ্গের হ্যায় ঘোর শবে । রণভেরীর 

শব্ধ এখানে সমুদ্রকলোলের নহিত উপমিত। ২২ 

' কশুনিলশোষণ। ১৮৩২ 



| ৮ ] 

শব পৃঠা ও স্তস্ত 

কগ্তপনন্দন ( কচ্ছপ ও কাশ্ঠপ এবং কর্ম অবতার ) 

৩৬া২।) ৫৮১ 

ককশ্যপ মুনির পুত্র রগ্ভার তনয়” ৬৯।১ 

কহিতে বলিতে ১৩৩২ 

কাগজ ১১৪।১ 

কাঙালসখাল্ধন্মঠাকুর (বিষণ) ৪৮1১ 

কাঙর-্কামরূপ, কামর, কামুরুঃ কামুর, কাউর ৬৮২ 

কাঁওুর মহিম-কামরূপের যুদ্ধ। ১৪৭২ 

কাঁচ--মণি ও মুক্তী হইতে ভিন্ন । ১১৭1১ 

কাছি-দৃঢ় রজ্জব | ১৯২ 
কাছের পড়িসী-নিকট প্রতিবেশী | ২১৯২ 

কাটুব নাই (স্থাঁনীয় ভাষা ) ১৯৩1১ 

কাটাকাটি ১৪২২ 

কাটা কড়ি__হান্োোদ্ণীপক কর্ণভূষণ | ১১৫২ 

কাটারি-মন্ত্পূত | ১৪০1১ 

কাটিলক্ষুত্ মষ্টি, ( কাষ্টিকী)। ৪১১ 

কাটিুকঞ্ঠী ১১৫২ 

কাটাল--কণ্টকফল ২.*কণ্টভাল ১ কাঠো আল 

১কাঠাল) ১কাটাল। ১৭৫২ 

কাড়কশর, বাণ (সাওভালী শক )। ২০৩ 

কাড়াল্টক্কাবিশেষ 1 ১৮৪1১ 

কাণাকাণি কাণে কাণে কখী | ৫৮1১ 

কানাকাঁণি ১৮৯২ 

কাত, কাথ) দেওয়াল ২০৮1২, 

কাতি ৩৩1১) ২৩২1১ 

কাদম্বিনী-হাহীর পিঠের হাঁওদার প্রকারচভদ | ১৬২1১ 

কানডা ১৫১1২) ১৭১1১ 

কানযোড়া-কান পথান্ত জুড়িয়া ১১১ 

কানি (ন্যাকা) ১৮৬২ 

কানুতাগ (ভৌগোলিক নান ) ৫৯৯ 

কাবাই,লবন্দ, দাজোয়া। ১৩৪1১, ১৭৩1১) ২৮৫২) 

২২৩1১ 

কামার বিশীশঘ (১২5) ১২৪২ 

কামদল--বাঘের নাম ৮৫১৮ ১৩ তাং 

কামাককানন ১৫১ 

কাঁয়বার,₹ভাঁটের অভিনভ্াষণ, ভাট | 'রায়বার 

উষ্টবা। ১১১) ১৫৬২ 

শক পৃষ্ঠ! ও স্তস্ত 

কায়স্থ-লিপিকর, লিপিকর জাতি। ৯খা২, ১৯৪।১ 

কায়শ্ুদ্ধি ২০১1১ 

€₹ কারকুন-লিপিরক্ষক। লিপিকর) 7'90010. 466])97, 

৯২২, ১৯৪1১ 

কাল চীপ-সুভাবাণ। ৯৮]১ 

£ কাঁলচিতে ধাবড়-_জঙ্গল-কাঁট। ডোমের নাম ১৭৩1১, 

১৭৫২ 

কালদওড শীল-যম্দওতুলা ভয়ানক শাল। ৪৯২ 

কালনিদ্রা- অশুভ নিড্রা। ৬৩২ 

কালরাত্রি-অশুভ রাত্রি) নিশীথ রাত্রি। ২০৮২ 

কালরাত্র নিশাঘোর (ঘোর নিশীথে ) ২১২১ 

কালধবন--যমতুলা শক্তিধর যবন | ১৪২1২ 

কালনাপ- বিষধর সর্প, কৃষ্কনর্প | ১০২২ 

কালি-_কৃষ্ণবর্ণ শুকরের নাম | ১৪৯২, 

কালিন্দী_কাল+ইন্দ (?) (_জল)+৯। ৫২ 

কালিন্দী গঙ্ষারূপনারায়ণ। ৫81২। ৬০২ ৮২২ 

কালিনী গঙ্গা রূপনারায়ণ | ২৮1১) ২০৪২ 

কালিন্দী-রূপনারায়ণ | ৫৩২ ৫৯1২ 

কাঁলিনীলরূপনারায়ণ। ৪৩1১) ৮৮1১) ১৬৩1১, ১৮৪২) 

২২৬২ 

কালিনীর জল কাঁজলবরণ। ২০৬1১ 

কালিনী মায়ের প্রাণ ২১৯১ 

_-পুত্রের বিপদে মাতার প্রাণ কাদিয় উঠে। েউ 

জন্থ তিনি অম্পষ্টভাবে বুঝিতে পারেন | 

কালু রায় ৮৫২ 

কাপুমিংহবর, ডোম সেনাপতি | ২গ৭া১ 

কামজোড়া- স্থানের নাম ২৮1১ ৮২ ২5৪২ 

কাশ জোড়া ১৪৭1২ ১৫৩1১) ১৩৫1২) ১৭১1১ 

কাশীপুর ১৪১1১ 

কন্নর1-[ভ্ত্রী) কিন্নরী | ৯৭1১ 

কি করিতে পারি--কর্দবাচা। ১5০১ 

কিরে দিয়া ৫১1১ 

কিরেলশপথ। ১০৮২ 

কাচকের অরি-_-ভীম | ৮৩1১ 

ককরের রক্ত-নরহতার চিহ্নরূপে বাবহ্ৃত। ৬৩১ 

কড্রেতেলকুটীরে ১১৫২ 
কৃঠার-_শুত্রধর-বাবহার্া অস্ত্র) ৭৩1১ 
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কুতুকিনী ৩২1১ 

কুন্ গুণে ?-স্থানীয় উচ্চারণ১-ু কোন্ গুণে | ১৭২২ 

কূপিল (কুপিত) 

কুমারের চাক ২২৮২ 

কুলচণ্ডী-স্থানের নাম? ১৫২, ২০৪|১ 

কুলট। 

১৩২১ 

১১১২ 

কুলুপ, তালা। বন্ধন-_-৯২২ 

কুরু-_মংন্ক ত, ৪81১ 

কৃপা কুর-_সংক্ ত ও বাঙ্গালায় দিশ্রণ। ৫১1১ 

কুশমেটা। বাগদী ২০৩1২ 

বেদ নাঞ। স্থানায় ভাষা, “কিদ ন।? অর্থে, ৩৮১ 

কেনি, কেনেকেনিলকেন ? ১৫১।২) ১৭৯1১ 

কেনে (এিকঙ্ো-ীকলঃকীর্তনে)লিকেন ? ৩৯1১, ৭হা১ 

কেলোসানাআদরের সম্বোবন | ২5১১ 

কেশুর-গঙ্কে জাত বত্ত,লাকার মিষ্টান্মাদ মূলবিশেষ | 

১৭৬1২ 

কৈবন্_-কবি রামদান কৈ, ১৫৩১ 

কৈব্নন্দন ৫২১ 

কেল চরণেতে হল (৮০০1: £0 1)15 10619) ২০৮।১ 

কোটাল উত্রজাল, ইন্দো,মুট ৮২১ 

কোটালে (কোটালিয়া) ১৭৪1২ 

কোথ। (স্থানায় ভাষ।) ২৩১২ 

কো'ল--জীঠিবিশেম ২৩২ 

কোলনভররালপুদর ৩৮২ 

কোধপান।ত্ুদ্ধ। ১০৩২ 

ক্ীরথণওলক্গারের নাড়, ১৫১ 

খগমণি- অলঙ্কী রবিশেষ) 'গরুড়মণি? তইতে ছিন্ন) ১৫৮1১ 

গড়ি্গণন।। জোতিষিক গণনা, 

খপ্লরেকখপর) শোণিতাধার পাত্র, ৬৮১ 

খর5-_ফাণী শব্ধ) ২০৫২ 

খরশান-শ্ঙ্ম ধারে শাণিত) ২২২ 

খাইয়া আমার মাথ। 

খাড়ালখাও্ডী। খড়গ). ৯৮1২)১৩৪|১।১৭৩]১ 

খাও (খাড়া? খড়গ ) 

খানা (গর্ত) ২১৫১ 

খানেজাত (খানশামা ) 

খানসামা 

৮৭১ 

১৫৭1১ 

২১৭২, 

২০৩1১ 

২৩1১ 

খ 

শব পৃষ্ঠা ও সতহত 

থানি খানি-খণ্ড খণ্ড 

খায় কট বাথ।- প্রসববেদনা ভোগ করে, 

গাব না।€লখাইব না) স্থানীয় ভাষ।) ৭২১ 

খালানমুক্ত) ১১২২ 

থুব হাজী ঘোড়া আরোহণযোগা সুন্দর অখ, ১৫১ 

খুব তেরী জাত-_তে!মার (হিন্দুকুলে ) জন্ম সতাই 

প্রশংসাহ্) ২২৪1১ 

খুব খুব এাজির পিঠে খুব খুব পাঠান-- ১৬২২ 

(্ন্দর শন্বর অশ্বের পৃ্ে বন্দর শন্দর পাঠান) 

খুব খুব (ভাল ভাল) ২১৫২ 

১৮৯১ 

৮৯1২ 

খেদ্মত-দ'সহ। চাকরী? ২০৫১ 

খেয়ে আমার মাথা ১০৪1১ 

খেলি লাজের মাথ|! ১১৫১ 

গেনাব্তিক্ষতিপুরণ। ২১৬১ 

খোদায়কঈশ্ারের নিকট, ৯৩1২ 

মাতা খোলা ডাই ডাই-ুপ্রনবে সাহাঁষাকারিণী ধাত্রী, 

ডাউ-্দাই, ৩1১ 

' গোলা দাউন1লু ধাত্রী সম্তান প্রসব করাইয়। দেয়, 
৮৭২, 

“সহর গঙ্গা দাংনাদর হড়েহয়ে পার।? 

৬1২ 

গঙ্গাজল__ডুলগা, গঙ্গাজল ও গণ্ডকীশিলা স্পর্শ করিয়1 

“তা? ম্প্শ করিবার পদ্ধাত 

১১১1২) ১১৮1২) ১৪৪1১ 

শপথ গ্রহণের পদ্ধতি 

দেখ| যায় ন|| 

গঙ্গাজল হুলনী (শপখথবাচন তাত্বিহীন ) 

গঙ্গাজল নাড়-_দাদ। চিনির ঠৈরীঃ গুড়ের নয়, ৮৭1২, 

১০৮1২ 

5৯1২, 

গঙ্গাজল চামর-থ্বেত চামর,। ১৯২২ 

গঙ্গাবর_ভাটির নাম, ২০৫২ 

'গঞ্ক।লু অশ্বের গলভৃষণঃ ১৩৪1২) ১৬৭।২ 

গঞজমীতা_গণেশজননী, এন্জালিকের উপাস্ত। দেবী, 

৬৩১২ 

গজমৌক্তিকের মালা ২২৫১ 

গঞ্জনিংহ খুড়ো--একজন ডোম সর্দারের নাম, ১৫১২ 

গজনিং--১৭৩।১ 

গজেন্্র মোক্ষণ__পৌরাঁণিক কাহিনী, গজ-কচ্ছপের 

গল্প১ ১৭51১ 
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গড় করি (প্রণাম করি) ১৪০২) ১৪৭1১) ২১৭1২ 

গড়ল্প্রণীম। ৭৯1১) ৯৫১) ৯৭1১) ১০২২) ১৩৫1১, 

১৪৪1১) ১৮৩1২ 

গড়খানা ৯৫২ 

গড় মান্দারণ ৮২২ ১৫৩1১) ১৭২1১) ২০৪।২ 

গড়ারী ২২৩২ 

গড়ে (গর্তে) ১৯২২ 

গতিশ্মল্প শিক্ষার বিবিধ ক্রম) ৬৭1১ 

গানে গনেলপথে পথে।  ৩৩।১১ ৯০1১ 

গন-5গ্থ, সঙ্ধীর্ণ পথ) ৩৪1১ 

গনে-ক্ষু্র পথে। পায়ে হাটী। পথে, ১5৪1১ ১০৮।১, 

১১১২১ ১১৭২৪ ১২৭1১ 

গাণশ7১৪৯১) ১৫৩১১ ১৮০) ২৪২ 

গগুবীর জল ১৩৪।২ 

_ গপগ্ডকী নদী কোথায়? কবির ভৌগোলিক জ্ঞান 

পরশ্মৈপদী। সব শুনা কথা, কতক কল্সনী। 

হুগলী, হাঁবড়া ও মেদিনীপুরের যে সকল অংশ 

কবির স্ব-পরিচিত। সেই সকল স্থানের বিবরণ 

প্রামাণা। 
গণ্ডকীশিলী-ধন্মশিলা। শালগ্রীমশিল] | শগথ বাচনে 

এই শিল1 বাবহ্ৃত হইত | ১১১1২ 

গণ্ডমাল। ২১৬২, 

গ্ডীলগণ্ডার 481১) ২৫২২ 

গণ্ডীর ( গাণীবের) ধনুকের ) ২৮১২ 

গম্ভীরল্মন্দির, সাধারণতঃ গাম্তীরা+। 

গম্ভীরে__ক্রিয়াবিশেষণ, আধুনিক মাইকেলী প্রয়োগের 

হায় প্রয়োগ? ১ ২২৫1২ 

গয়বানি-অজ্ঞাতকুলশীল, গালাগালির ভাষা, ২১৫১ 

গয়ামধো পিগু দিল ১৯২২ 

গরুডমণিল মণিময় অলঙ্ক(রবিশেষ) ১:৮২) ১১৯১ 

[বনতাঁনন্দনমণি্গরুড়মণি। 

গলে দেই কাতি ৩৭া২ 

গলায় কাতি দি ৩৭২ 

গহনে_গভীর অরণো ৩৩1১ 

গাআও-_গান করাও ৩1১ 

গাই-_কর্দাবাচা গাই ০৯২ 

গাঙ্কাধাড়ী_ মৎস্য বিশেষ, 

১৪১২ 

১৫৮৯ 

১০২1১ 
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গাজেলগন্জে। ৯৮২, ১৫৭1১ 

গাঁটি, গ্রন্থিবন্ধন। 

গাড়ে (গর্তে ) ২*৭।১ 

গাবালে৯(পুক্ষরিণীর ) গর্ভে ৬২২ 

গায়ে গধাকর (টাদ। বন্ম) ২২২২ 

১০৬1১ 

" গায়েনের গুরু মামা ছুর্গা কবির গুরুরূপে কলিত। 

১1১ 

গুণপন1-বাহাছুরী, গুণিত্ব, “গুণ'শব্দ বিশেষা, ইহার 

উত্তর বিশেযোর প্রতায় প্পনা” (তব, ত্বন) যোগ 

করা যায় না। “গুণিপন1” শুদ্ধ হইত | ৮৩1১ 

গুণাগার-ক্ষতিপূরণ, ২১৩1১, ২১৬২ 

গুস্ভিরল্গণনার, গণ তি 

গভির প্রমাণ--১৭০।১১ ২০৪]১ 

১৪৫১ 

গুপ্ত গন_্নাধারণের অপরিচিত পথ, ১১1১ 

ওপ্ত বারাণসী-বারাণসীভুলা মাহাত্মাযুক্ত। বিস্ত 

সাধারণের মধো সে মাহাত্সা প্রচারিত নয়। ৬১ 

৭৮1২ 

গুরুগতি_লপুগতি, ক্ষিপ্র। ২১২৭ ২৫২১ ২৮১, ২৯1১, 

৮৮1১) ১১২1১) ১৩০1২ ১৭ ১1২, 

গুরুভক্তি বিদ্যালাভ ( লগুরুভক্তা। বিদ্যালাভঃ )-- 

গয়াচেটি-_শাড়ীর প্রকীরভেদ | 

সংস্ক ত প্রভাবযুক্ত বাঙ্গাল বাকা, ৬৬২ 

গুলতাই বাটুল ৩৩২, ১৪৯1২, ১৭৬1১, ১৭৩1২ 

গুলান (লগুল্তি) ১২৩২ 

গেঁটেল1 (গ্রন্থিত পুটলী, গেঁটেল1) 

গোড়ায় (পশ্চা্ধীবন করে ) ১৬১২, 

১৪৫২ 

গোড়ায় (অনুকরণ করে ) ২২৭1১ 

গোড়ে 

গোপন গনে-_পাঁষে হাটা ছোট পথে) ১৮1১ 

গোরুটী- গ্রামের নাম, কবির মাতলালয়, ৫1২ 

গোরোচোন1_গোরচনা নামক বেণী, 

গোলাহাট 

গোউড়গনে--গৌড় যাইবার পথে, ১১২1১ 

গোঁউড়-_গৌড়--৮০1১, ২০৮২ 

গৌঁড় মধুপুর, গৌড়রূপ মথুরা, ৮৭1২, ১৩৭1১) ১৯৪২ 
গৌড়ের মান্ধাত। 

ঘন কাশি ১১৫২ 

ঘরদল ( স্বপক্ষ ) 

১৮১০১ 

১১৭1১ 

১১৩১ 

১৬1১ 

১৭৩।১১ ২১৩1১ 
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| ঘরভরণ--গৃহতরণঃ ৩১ 

ঘাআ-ঘ। ২১ 

ঘাটহ (নামধাতু, দোষ দাও), ১৫৭২ 

ঘাটি মাগি-দোষ স্বীকার করি ১৯1১ 

ঘাটি মান-দোষ স্বীকার কর ২৭1১ 

ঘাট।-ঘন্টা ৬৮া২ 

ঘাড়িলি-ঘাড় নাড়া? ৯৩1১ 

(কামদল ) “জল থেতে ঘাঁড়িলি দিলেক গোটা ছুই | 

পাড়ে মৎস্ত পড়িল চিতল বাট রুই ॥% 

ঘিয়া জল খায়--ঘুতপক্ক বন্ত খাইয়া জল পান করে 

২81১ 

'আগুকার লক্ষর ঘিয়া জল খায়। 

পিছুকার লক্্র রাধুনি নাহি পায় ॥। 

ঘুড়ী--ঘোটকী ১৬৭২) ২২৫১ 

ঘোর ভরণ। ঘর তরণ, গৃহভরণ ১৩৮২ 

চউবেড়া-স্থানের নাম, ১৬৫২ 

চউকী (চতুক্ষিকা) ২২১১ 

চড় মারে ১২১।১ 

চণ্ডী-চণ্তী ও বাসলীর অভিন্নত্ব। ১৫৯২, ১৮৪১ 
চতুরালিপনা ২৮1১ 

চতুর্দলে (চৌ-দোল, দৌল', পান্ধী) ১৪০1১ 
চন্দবাণ--মাতদবাজীর এক প্রকার বাজী); ধনুক 

হইতে বাণ আকারে নির্গত হইয়! আকাশে উঠে 

এবং সেখান হইতে নামিবার সময় সমস্ত পৃথিবী 
শুভ্র আলোকে আলোকিত করে। ১৭৩১ 

চরণ চারে_পদভরে, অনুপ্রান। ২৪২ 

চরণে করে তর-ইংরাজীতে “চ19 06০-4961)9] 

০9০1 9 1819 176619 হইবে। ৯২1১ 

“এত শুনি দুয়ারী চরণে করে ভর । 

ছুয়ারী চলিয়া গেল মহাল ভিতর ॥! 

চলন-_মল্লাশক্ষার প্রকারভেদ 

টাই (মাটির ডেলা) 

চাণুর-_্রীকৃ্ণ কর্তৃক নিহত অসুর, 

চাতুরালি_চাতুষা 

চাদ ( চক্ত্রাতপ) 

চালি-গোলাঁকার দীপদান 

'চেরাক ফাদানি চালি চাকের পারা ঘুরে |, 

৬৭1১ 

১৯৫১ 

৮৪।১ 

১১৮১ 

৪8৫1১? ১৯৫২ 

*৬৭াহ, 

শব পৃষ্টা ও স্তত্ত 

টাপারুচিচম্পকবর্ণ 
ঠাপাকলা--একজন ডোঁম সর্দারের নাম 

চীর_ মস্ত প্রপুক্ধ করিবার খাছ, 
চার গুণ বাড়া ২৪1২ 

(তাদিকে চাহিয়] লক্গ্া! চার গুণ বাঁড়া ।। 
চারু চির! শিরে_স্ছন্পর ভাবে টেরি কাট। মাথায় ২০২ 
চিত্রবতী--বারুয়ের মেয়ে ১৪২ 
চিত্রসেন বেটা (লাউেনপুত্র ) ১৪৭২ 
চিনিবাসলঞ্ীনিবা 

চিয়াতেনসচেতন করিতে 

১১৭1১) ১৫৮১ 

১৭৩1১ 

১৭৫]২) ১৭৩১ 

৫৯1২, 

৫৮1২ 

"চিয়ান-চৈতন্ দান করেন) জাগান, €৩।১ 

চিয়ায় জাগা ৯৬1২ 

চিয়ান চাপড়-জাগাইবার জন্য চপেটাঘাত ৯৭1১, 

চুড়ী নামে ঢালী হ5ত২ 

চুপড়ি বেচা ডোম. ২০৫১ 

চুমকাড়।চুম্বক+টিক ( অগ্লার্থে ) চুম্বকুড়িঘা, 

চুমকড়ি ৯৩২ 
স্বর্ণের চুড় ৫৪1১ 

চুথ কালি (কলঙ্ক) 

চেরাক ফাদনা_মশ্বশিরে স্থাপিত দীপদান 3 তাশ্ব- 

সজ্জাবিশেষ | 

১৮1১ 

২২৩1১ 

| ১০৪২, ১৬৭1২ 
চোঁক লতীক্ 

চৈত্রের নন্নাসলচৈত্র মাসের গাজন | 

চোর পাঁলিতার গাছ- কণ্টকময় বেড়াগাছ ৭৬1২ 
চোর মুড়ো 

চৌঞ্রিলমঞ্চ ৫১ 

চৌদল-চতুর্দিল। দোলা 

চৌদ্দ উচ্ছাস ত- চতুর্দশ মনৃপুত্র 

চৌপাড়া__ স্থানের নাম 

চৌবেড়েস্থানের নাম 

চৌভিতে-চতুষ্পার্শে ২০৮২ 
ছড়া ঝণটি “তিনবার...দিল ছড়া ঝশাটি। ৪8৫1১ 

ছত্র--রীজচিহ্ক ৮৮াহ 

৭81২ 

১৩৭। » 

১৮১ 

১৫1৭, 

১৭১১ 

১৪৭|২, 

ছন্নমতিনইট মতি ২৮1২ 

ছম ছম চাহনিল্চঞ্চল চক্ষু 

ছলিতে আইল ধন্ধ 

১০২] ১ 

ৎ০০]১ 
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শব্দ পৃষ্ঠা ও স্তস্ত 

ছাঁড়িয়েনছাড়াইয়া, পরিষ্ষীর করিয়া ১।১ 

ছাঁন্দল। ( ছন্দদোল। ) ১৪৫২ 

চাদল1 ১১ 

ছায়, ছায়ায়) আশ্রয়ে ৯২1২ 

ছিটের কাবাই--ছিটের কাগড়ে প্রস্তুত পোষাক? ১৩১২ 

ছুঁডা হাড়ী ২২৭1১ 

ছেড়ে দেয় গন, পথ ছাড়ে, দাবি তাঁগ করে? অধানত। 

স্বীকার কংর। ৯৭২ 

ছেবড--গ্য বড় শব্দের আনুকরণে “ছেবড়!। ১৩১ 

জউঘর-মতুগৃহ। 8৭1১ 

জগবম্প-রণভেরী ২১1১ 

জগপি (?)--নগরের ভিত্তি (?) ৪৫1১ 

জগাই মীপাই ৪1২ 

জঙ্গলিষ। শালা ১৪৩1২ 

জড]িজন্ডায়া ১৩৩1১ 

ঈতঘর-ুগালা-ঘর ৪৭1১ 

ভরা-ভারাগ্ ১১] 

ভাবাচুর করি ভীঙ্গে-.*ক্ষ জলাফুলের স্যা।য় চুর্ণ করিয়া 

ভাঙ্গে ৭৫২, ৮১1২ 

জবাকচি (জনাবর্ণ) ১৭২1২ 

ভানকাল ১৯1২, 

জয় দন্বল্ুরি ১৮২২ 

জয়পতি অগডল-কর্ণযেনের রাঁজোর একজন প্রধান) 

৭৫.২৭ ৮৮1১ 

জয় বিষহরি ১৮১২ 

* জয়মূনি (জৈসিনি, জৈমুনি ) ১৩৪১১ ১৪১১, 

১৪৮1৩, ১৭৩1১ 

জযাবতী--বাণী, ২৬1১ 

জঃ-লাছ্যাবিশেষ, ১৮৪।১ 

জরাপে-বাচ্যবিশোষ,। ৮৮২ 

£ঠ1গ হযে বয়েন জরাপে দিল ঘ11 

জরাসন্ধা ১৪২২ 

জলবেগে-জলপ্রবাহের ন্যায় গহিবেগে। ২২১ 

জলাসনে_-ক্সীরোদ সমৃদ্রন্থিত বটপর্ের আসনেঃ ৫২ 
জাল-সনদীগর্ভ। 

জলেখর (বরুণ) 

১৯৫১ 

১৩৭1১ 

জাকড়া-_যুসলমান সেনাদলের নামভেদ। ১৬২1১ 

শব্দ প্ঠ। ও স্তস্ত 

জাঙ্গাড়ী-মুনলমান মেনাসন্প্রদায় ভেদ, *খাৎ 

জাঙ্গাল_লনেত, ৭৭২, ১৫৫1১ 

জাজপুর ৩1১ 

জাড় গ্রাম ৩1১ 

জাড় (জালা) ১৩১২ 

জাত (জন্ম) 

জাত লব 

১৬২1২, ২৩৯২ 

১২ ৪২ 

জাঁনি নাঁঞিশস্থানীয় ভাষা) ৭২1১ 

জাফর খোদার ২৮1১ 

জাবক--যাবক, ১*৬1১ 

"জমি বারুই নারীদিগের নগর। ১০৪১ 

গামতির রাছ। ১০৮২ 

জামতিগ লোক ১৮১ 

জামতি পালা ১ও 

জামা ৭৯২. 

জামা জোড়া ৫৯১ 

জায় হাঁ আতনাদ। ৩৩1২, 

জাঁরজাত।-কুলটার পুত্র ১০৭1১) ১৩৭১ 

জালন্দানগর, ৭৩২) ১১২১ ৯২1২১ 

ভালদা ১৩1২) ১৫৪।১ 

জালিঙ্ষী নগর. ৮৮২ 

জলাপশিগর-রাভীঃ ইহা 

জলালাশখর ৯৭২ 

জলা শেখ? ১৭১২ 

জিন. আর পৃমজ্জ।। ১৪১। ১ 

বাজ! [জমু5বাভন | দেৌপাণিক )5$ মুত্বাহন, 

ছুগপতঠিলযুগপতি ধন্মগাকুর। 

জুড়ে ( জুটে ) ৫৯।১। ১৫2২ 

ভেয়শ (জাবনদান দেন) ১৮৩1২ 

ভোড়কর ২১৯৭২ চা 

8৪1১ চলে 
চোঁড়। 

ভোদা দইহুটক দই ৫৮২ 

এই জোয়ারের জল, ১৩৫1২, ১৭৫১ 

জোয়ার ভাটা কবির দেশে আছে, কিন্তু হিসাঁলয়- 

নন্নিকটে কোনও নদীতে থাকিতে পারে না। 

আবার জোযার তিন দিন থাকে না| পৌরাণিক 

কাহিনী অন্ুপারে এই তিন দিন পৃথিবী রজন্বল] 
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শন পৃ! ও স্তৃপ্ত 

থাকেন এবং কামাখার নিকট নদীজল রক্তবর্ণ ডুমুনী ২০৮১ 

ধারণ করে। 

জোরাজুরি (বল প্রয়োগ ) 

জোহার- নিবেদন, 7০[১০:%। জ্ঞাপন 

২০০1১ 

৮১২, ৮২১) 

১৩৫।১ ১৫২1১) ১২৮২) ১৬৬1১, ১৭৩|১) ২০৫২ 

জৌরঙ্গ, জৌরাং--গাল1 নাঁ আঁট। রূপে বাব বস্তু | 

জৌ-মতু। গাল]। রঙ্গ-রাণ রউ) ১৭৮১ 

ঝাঁট-বটিতি, সহর) ১৯২, ১৮৩|১ 

ঝাঁপিয়ে কাচুলিলকাঁচুলি আচ্ছাদন করিয়া ১০৪1১ 

বালর--8৭1২ 

নিলি--গুড় ও ছোলাভাজ। দিয়] প্রস্তভ গ্রামা সিষ্লাম্ন- 

বিশেষ। ১৩০২ 

ঝুটি ১৪৩১ 

বোঁড় বঙ্কর | ৬৩১ 

নোরেল্উপতাকায়, এরাই প্রদেশে, ১৩৫১ 

নোরেঝারে ১৩৫১ 

টসালবিন্দু বিশ্দু নিস্থত। ৯৬২ 

টাঙ্গান ঘোড়া ৫৯২ 

টা নিয়া ৭১1২ 

টাঙ্গানিয়। ঘোড়া ১৯৪।১ 

টাঙ্গনিয়। ভাজি 

টাটাটাটি--গীঢাগীড়ি, ধঙ্থাধস্তি 

টাশ_আটিগাটি ২১৭১ 

কিয়! টাননি (কিয1) 

' টালমি-ল্ঢাপু। বাকা 

১৬৭1২, 

১৪২২, 

৮৭৩1১ 

১৮৫|১ 

টেকোর বাটন__কেশহীন স্থানে কত্রিন বেশ (এগ ) 

বিস্তান। ১১৫২ 
৬৯৬. 

টেডি-কেশবিন্যান ১৪২২ 

টেন ছিন্ন বন্ধ 

ঠাটলদেন। 

ঠট-্চাডুরী 

ঠাট_কলা 

রাজার ঠাট উড়াইব তুল।-_তুলার মত উড়্াইয়। দিব। 

২০২ 

১৪৩ 

১1১ 

৯২] ১ 

১১৩1১ 

" ঠেটাপনা ধৃষ্টতা, স্থানীয় ভাষা ৭২১ 

ঠেঙ্গালযষ্টি ১১২ 

ঠেটী3খলম্থভাবা ৫৮২ 

- ভরকচ-ধনুক, তুণীর 

শব্দ পৃষ্ঠা ও স্তস্ক 

* ডেডলক্ষতি, লৌকনাঁন ২২৭1২ 

ডের 81১ 

ডোনচিল-আস্চভ, শঙ্খচিল শুভ শকুন) ২০৪২ 

ডোম তের জনা 

ঢাধার বেপারী, ঢাকা বাণিত্পা করিত গিয়াছে। 

২*১1১ 

১7৭১ 

বাণিজা টপ্লঙ্গে ঢাকা প্রনান। ১৪৭1১ 

ঢটামালিলভামানা, রনিকতা। অনমীয়ী ভাষায় বেউ 

ঢেনালি' শপ্রঠিষ্িত। ২%১ 

ঢাল ১৩৪।১) ১৭৩1১ 

ঢেট।পনাপুষ্ভত। ১০৮২ 

ভন হট, জলশঙ্ট তা ১৪গ২। ১৮৩২ 

এড পারলবিনং নাযে পার অল্প জলে হাটন। পার 

গমন | ১৪৭1১) ১৫৩।১) ২০৪1১ 
পে 

হত মাবলবে ১ত৭াহ 

5ংএ- ভৎক্গণাত এবিলন্ধে ২৪১২ 

ভংকাল-ুঘথাকালে হাহ 

ত২কানলমধিলম্বে ৮২১১ ১১০১) ১৭৬১) ১১১২ 

ততলেক গবিলম্বে  ১৭২।১ 

তত্পর (হ্গঠচিভধ) ১৭১১ 

£থান্তরলতাহাই ইউক | সংক্কুতবাকা। ২৮৩৭ ১১৭২ 

হনাশীধে-ন্দি ২৯২ 

১৩৪।১ 

তরকছেন মরল্ধন্ুকের বাণ, তুণীরের শর ২১৯২ 

শরণীহশযা ১০৮২ 

ভব্রণী (শা) ১৩০১ 

ভরী শনুনুল-নৌকী নিরাপদ ২১১ 

“রন ( অস্ত, ভাড়াহাড়ি) ২১৫২ 

তরানে তরল-্ঞস্ত চঞ্চল, ত্রানহেতু কম্পমান। 8৫1১, 

৫০২ 

শরাসে তরল তনু-ভয়ে কাম্পত দেহ। অনুপ্রাস। ২১২ 



[ ১৪ 

শব্দ পৃষ্ঠা ও স্তস্ত 

তরাসে-ভয়ে, স্থানীয় ভাষা । ২২৪।১ 

তরে-অন্তরে, নিকটে, জন্তা। ৭৫1১১ ৯৩২) ১২৬২, 

১৪৭২। ১৬০১, ১৬০২) ১৩৬২) ১৭৪1২ ১৭৮1১, 

১৮১২ ২০৫1১) ২৫২ 

তরেতেলজন্য ৬৯1১, ১৯১1১ 

তর্কাতকি তুরিতে_-কথায় কথায় অজ্ঞাভসারে, 

অতিসত্বর। ২০1১ 

তসরের ভুনি_তনরের সাড়ী, সিক্ক সাঁড়ী, 

তন্লিম্_নমন্্ার, অভিবাদন। এই অভিবাঁদনে দঙ্গিণ 

হস্ত এমন ভাবে নামাইতে হইবে যে, তাহা! প্রায় 

ভুমি স্পর্শ করিবে, এবং তার পর ধীরে ধীরে সেই 
হাত তুলিয়া তদ্দার। শিরম্পের্শ করিতে হইবে। 

৮২1১, ১২৭1২) ১৭২২ 

তাক-যুক্তি, কনা, 

১৫৮1১ 

৪১১ 

তাঁকহুআশ্চঘা ১২৫1১ 

তাঁজি_-আরবদেশীয় আশ, আরবদেশীয় অঙ্গ স্রবিখাত | 

পরে আরোহণের অশ্বমীত্রকেই তাজি? বলা হয়। 

১৩৪! 

ভাড়াইব মশী মাছিডাঁশ ৪১২ 

তাগবেতে (নারীনৃতা ) ১৫৮১ 

তাদিকে-( অপেক্ষার্থক ) ২০৪২ 

তামাসাগিরি-নামাসাপ্রদর্শনকীরিগণ ১৯৫২ 

তাঘু-বন্ত্রগৃহ ২০৫২ 

তাশুঘর_্বন্ত্রগৃহ ১৮৭ ১ 

তাথুঘরেলবস্ত্রগৃহে ১৪৪২ 

তাহ্বলেখবর_-কামরূপের নিকটবর্তী স্থান, ১৪১1১ 
তাআঅবিহীন শপথ ২২১২ 

তারা বারুয়ের মোয়) ১৪1২ 

তারা যেন তুরগ, ১৬৮২ 

তাঁর। দিঘী, ১৫৪1২ 

তার13-5উক্কী,) ২১২২ 

তারিণি তরলে আসি তরাঁও তুরিতে__অনুপ্রাস, 

তরলে_তাড়াতাড়ি। ২১২ 

তালনব্রক্গতালু ৯৩1১ 

তাল চাটা--তালপত্জের চাটাই, 

তালি-মৃতৎ্পিও) আচ্ছাদন, 

তালি-উক্কাপিও। ২১২২ 

শা 

নু 

] 

শব্দ পৃষ্ঠ ও শ্তস্ত 

তাহাকে অধিক ( অপেক্ষার্থক ঘক* প্রতায় ), 

তিউড়ি- ত্রিপুটিক, তিনটা মাথাওয়ালা উনান, ৩৯1২ 

তিন ভাই এক মাগ--ব্হ্মা, বিণ, শিব তিন ভাই-_ 

ধন্মঠীকুর কর্তৃক স্থষ্ট মহীমায়ার গে তিন জনের 

জন্ম। এ মহামায়াই এ তিন সহোদরের পত্রীত্ব 

কাঁমন। করেন,_কিস্ত কেবলমীত্র শিব তাহাকে 

গ্রহণ করেন। 

১৬৪।১ 

তিলোত্তমা বারুয়ের মেয়ে? ১৪1২ 

তীরকাটা-বাণ। 

৭২1২ 

১৮৫১ 

তুলসীমহিমা, 

তুলমী-_বাঁরুয়ের মেলে ১5৪1২ 

তুলনী গঙ্গাজল--সতাবাচনে “তাআ? উচ্পক্ষিত। ১১৯২, 

১১৮1২) ১৪৪1১) ১৬০৯ 

তুলারু-শুত্রবর্ণ মুগ। তুলার মত বর্ণ বলিয়া ইহার 

নাম তুলার । 

তুলার প্রবেশ- (কোমল তুলার সাধো পো হাস্স প্রবেশ 

১৩৭ » 

যেমন সহজ, সেউরাপ )। ১৩৪1১ 

তুলী-তুলার মত) ১৬৭২ 

তেই (সেই জন্য ) ১৩৪1২) ১৯১১ 

তেকাটা-তিনখানা কাষ্টদগুনিশ্িত ফেম? ২৩১২, 

৩২১ 

শেঘণা স্থানের নাম | এই পংক্তিটাতে ছাপার ভুল 

সংশোধন করিলে নিম্নবূপ হইবে । 

শ্যামসুন্নর বন্দ ভেঘর। গড়ের ভিতরে |? 

তেজে দিষামের রবি_দ্বিষাঁম্মধাঁঙ্গকীল | এটী 

বাঙ্গালা পমান। 

আছে । 

৬৩৭]খ, 

ঠেতুলে বাগ্দী, ১৩1১, ২০৩২ 

তেনলতেমন। ৮১1১১ ১৭৪।১ 

তের ডোম, ১৬৬১ ১৮৩1২ 

তের ডোমের নামে যম জল নাহিখায়॥ ২০৪২ 

তের দলুই (দলপতি, দলওই, দলোই) দ্লুই ) কালু 

ডোমের ১৩ জন অন্রচর “তের দলুই” নামে প্রসিদ্ধ! 

১৩৩1২) ১৩৪২, ১৪১1১ ১৫২২) ১৮৩1২ 

তেলী। 

তেহলতিনি, 

তৈনাতি করিয়া, 

৩২ 

১৫৩1১ 

১০৭।১ 

১৬২1২ 

তো--তব। 



১৫ ] 

শব পৃষ্ঠা ও স্তস্ভ শব্দ পৃষ্ঠ! ও সস্ত 

তোকদড়ি-বন্ধনরজ্জু। ১০৮২ প্রকাও গর্ভকে দহ” বলে। সংস্কৃত “হুদ শব্ধ হইতে 

তোড়র-কর্ণস্ষণ, করভূষণ। ১২৭1১) ২০৫২ “দহ? উৎপন্ধ হইয়াছে। ১২৫১ 

তোবা তোবা_্পাপকশ্ম করিয়া অনুশোচনা, অনুতাপ, দাগা_লশাহ। মুল 'দাঘ? শব্ধ হইতে “দাহ? উৎপন্ন 

দুখেপ্রকাঁশ, পাঁপ স্বীকারপূর্্বক ভবিষাতে তদ্প হইয়াছে। নিদাঘ, শবে “দাঘ? আছে। ৬৪1১ 

অনুষানবিরতির প্রতিজ্ঞা। ৯৩৫২, ২১৫২ দাগ_বেদনা। ফারসী দাগ শব্দের অর্থ “চিহ্ন 
তোমাকে পরিতোষ (১৮৩২) £গতচিহ্ন?। কলঙ্ক ইভাদি। ৩০১ 

তাণিত বচন (ত্রাসকর বাকা ) ১৭২১ ' দীতে কুটা করে_ ক্ষমা প্রার্থনা করে, ১৭৫1১ 

ত্রিদণী-্ষিনি ভিনখানি দণ্ড ধারণ করেন, এমন দীদাড়িগা-_নাওতালী কিয়াপদল্পপ্রহার করিয়া 

ব্রহ্মচারী) সম্নানী। ২৩২ ৯১১ 

থারে থরেকস্তরে স্তরে) ১৫১1১, ১৫১২ দাঁদি-দদ্র) ১৭৫২ 

থুযে রাখলরেখে দাও, ১১৬১ দাুড়ঘাটা__স্থানবিশেষ। পৌরাণিক গাজনের জন্থা 

থুল-স্ুল, স্থলকথা॥ মোটের উপর? ১২৫২ প্রসিদ্ধ। ৪৮২ 

থেকা] ৭৮1১ দানগণ্ড--ফলার উপর বর্ণচিজ্রে শ্রীকৃষেের দানখগুলীলা 

থেতুইভস্থিত করিয়। রাখি_সঞ্চয় করি। বাব্হার না চিত্রিত হইয়াছে। প্রাচীন 'দানখণের উল্লেখ 

করিয়া তলিয| রাগি। ২5৫1১ জীফঞ্চকীন্নের ? ৭৮২ 

দক্ষিণ জীড়র ১৬৭1১ দানা, দানব, দানঞ, দানা ১৪১২ 

দক্ষিণমযন1--ণউনুর কোশল? ভলনীয়, কিন্তু উন্তগ ময়না দাবড়3ভাড়।। ১৭৭1১ 

উল্লিখিত হয় নাই । ৫৩1২ দামোদর ৬০২) ৬৩২ 

দগড়ী দগড--ঢক্কাবিশেষ | দগড়ী? শব্দ “গড়া শব্দের দারাবতী-পৌরাণিক কাহিনী, ৪৩২ 

উত্তর অল্লার্থে (01707710016) স্ত্রীলিঙ্গ প্রতায় দিগার-লোকজন, শ্রমিক, ৬৭১ 

ঈ? মহযোগে নিপন্ন। ২০২ দিগের--১২৮১, ১২৮২ 

দড়দৃট ১৪এা২ দিগের সব শ্রামকেরা) ১৩৭২, ১৫৩১১ ১৫৫১) 

দণ্ডক_দণ্ডবিধাতা, 81১ ১৯৫১ 

দন্তামুষ্টি হেনেছি-দস্ঠু ও মুষ্টিপ্রহীরে বদ করিযাছিঃ দিন দোষ (মশ্চভ দিনের ফল) ২১৮১ 

* ১৬৪১ দিল্ (চিন্ত) ১৭২1২ 

দবির পীর-__দবির-্চিত্রপ্তাপ্তের শ্ায় হিপাবরক্ষক | দিশে-_দিশী-দিক | কাজের খেয়া। ২৪২) ১১৯1১) 
পীর_বৃদ্ধ, মান্য বাক্তি! ২০৪২ ১৩০১ 

দরবার ২৪1১ দিশে নাহি পাই ১১৩1১ 

দলুই-্দলপতি, ২২০১ দুকুল গভীর ২০৪২ 

দলুজে_ বাহির দপুজ-বাহির বাড়ী, ১২৩২ ছুফর--দুই প্রহর, মধাহকাল, ১৯১১২, ১৮০২ 

দলের নর্দার (সেনাপতি ) ১৭৪।২ দুবকরাজ সা, ছুবরাঁ9 নাহ_যুবরাজ শাহ। ছুবক- 

দশক ৮৭|২ যুবক। ২০৩1২ 

দশনে ধরে খড়_-বৈষ্ণব বিনয়? হীনতা। ১৭৭১ ছুমন- বৈমনন্ত) অন্যমনক্ষতা, ২৩১১ 

দ্রশনেতে খড় ২১৬1১ দুয়ারীর তরেল্দ্বারপালের নাগে, উদ্দেশে, ৩৪২ 

দ্রশবান সোনা (মাপ?) ৬৫1১ ছুরস্ত মহিম-ভয়ানক যুদ্ধ) ১৩৩1১ 

দহ্নালছুষ্ট প্রকৃতি, ৮গনও ছুরাপদল্বিদ্ব-বিপদ্, ১৯৯1১ 

দহে--নদীমধো গভীর জলবিশিষ্ট পুঙ্ষরিণীর . ম্যায় দুলিচ।_গাঁলিচাঃ ১১৭1১ 
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শব্দ 
ছুলো--একজন ডোম সর্দারের নাম, 

পৃ ও স্তস্ত 

১৬৩1১ 

দুলভি সদাগর ২০১১ 

ছুম্পার (দুস্তর ) 

দেআঅ-দেও। দাও) ১১ 

দেউটি-দীপব্বা্তিকা, 

দেউল-মন্দির। 

১৩৬|১ 

৯৮২ 

১৫৫১ 

দেউলে--মন্দিরে। 

দেবঠাট-দেবসেনা। 

সভা?) 

দেবী মহামীয়ী 

১৯৭২, 

এখানে ধদেব সমাগম, “দেব 

৮৮1২, 

১৬৭১ 

দেবীর স্ব ২০৬1১ 

দেয়-্দাঁনমোগা ২৯1১ 

*' দেয়ীন-ুসভা ৯২।১ 

দেয়ান-সভালদ ৮৮1১ 

(দয়ানে_সভায় ৫১1১) ১১০1১) ১২৭1১, *৭১1১ 

দেরুখা, দীপবুঙ্ষ। দীপগাচা। 8৫1১ 

দেল (দেওয়াল) ১৯৫১ 

দেশবই (দেশ বহন, স্থানীয় ভাষা!) ২২৭।১ 

দেশাভ্তরী ১২১।১ 

দেহারা [ দেবগৃহ ৯দেবঘরঅ কদেঅহরঅ স্দেহারা ] 

ল্মন্দির। ১৯২1২ 

দৌনার ফুলে-ড্রোণ পুপ্পে। ৫১ 

দোর (1) ১১৬২ 

“ দোলুজ--বাহির দুয়ার, বৈঠকখাঁনী, ৮৭া১ 

দোহাই_ শপথ। 

ড্রবময়ী জীঙ্গবী-তরল গঙ্গ।) ১৪৮1২ 

দ্রবাজাঁত ( সমষ্টিবাচক ) 

২1১, ১৮1১, ৭৬1১) ১২৪1২ 

১৩5১ 

দ্রুতগতিল্গুরগতিও শীন্রগতি ৩২1১) ৩৩1২) ৪৮ ২ 

দ্বারকেখর--নদঃ ২৮১ 

দ্বিতীয় মিহির-দ্বিতীয় র্যা 

ছিযাম (সমান) ১২খা২ 

দ্বিষামের ভানু ৯০1১ 

দ্বিযামের রবি-_পমান, বাঙ্গালা মধাযুগের সাহিতোর 

সৃষ্টি, ১৮১ 

ধকধকি। জ্বলুনি ৩০1১ 

ধনী-_খনিকাঁ, সুন্দরী, তরুণী, ১০৫২, ১১৮১ 

ধর্মঠীকুরই শ্রীকৃষ্₹-_২৩৩২ 

১৪৯২ 

শব পৃষ্ঠা ও স্তস্ত 

ধন্দযজ্কঞে ৩৬1১ 

ধন্মের আমিনী ১৫৩1২ 

ধর্মের ঘর ১৯৫২ 

ধল-5শুত্র, শ্বেত, ২০৩1১) ২০৪।২, 

ধাই-ধাবন, দৌড়, ২৮১) ২২৭1২ 

ধাউড়ী__শৃকরের নাম ১৪৯1২ 

ধাউত_ধাতু। ১১৮২) ১৪৯1১ 

ধাউভানপণ! (ঢেটামি) ২১৭1১ 

ধাও্ডাধাই 8০২ 

ধাওয়া ধাই ৫1১ 

ধাঁতুকণ ধাতুকী-_পক্ষীর নম, ১০৪২ 

ধান্য কটে (ধান ভেনে) ২০৯,২ 

ধাবকের বেশে_ধাবকের বেগে ? ধাবক-_ষে দৌড়াইয়) 
যায়। ৮১২ 

ধাবকের বেগে ১৭২১ 

ধাবড়ী-_শুকরের নাম) ১৪৯২ 

ধামাতকারিণি-_ধর্ম(ধিকরণিক, ধাঁসাধিকরণী, ৫১ 

ধার (ধারা) অশ্রধারা ) 

বিয়া: ধিয়াং--মাদলের শব) ১৪২1১ 

ধীবর 

১৭৮1১ 

১৮৫২ 

ধুক্ধুকি দুশ্চিন্তা । ৯৬।১ 

ধুচুনী বুনে ১৫১১ 

ধুদ্ুমার--প্রলয়কালীন অন্ধকার, 

ধুলটাঙ্গিস্থানের নাম, ৮২২ 

ধুলডার্গা-_ স্থানের নাম, ২৮1১ ২০৪২ 

ধুলডাঙ্গী ১৫৩1১ 

বোঁবে। ( শুভ্রবর্ণ, স্থানীয় শব্দ) 

ধোলো (স্থানীয়) 

নক্ষত্রবেগে ল উদ্ধার বেগে, 

নজরি-উপহার, ২৯১ 

নটিনী ১১1২ 

নছু নামে কামারে ৪৬২) ৭৩1১ 

নফরল ঝি, দাসী, স্ত্রী) ১১৪।২ 

নবখণ্--নবগণ্ড ব্রতে আপনার দেহকে নব খণ্ডে বিভক্ত 
করিয়1 ধর্মঠাকুরকে বলি দিতে হয়। ২৩২1১ 

নববালা-_পুর্খলঙ্গ; স্ত্রী বালী, 

নব লক্ষ দল-নয় লক্ষ সখাবিশিষ্ট সেনাদদল, ১৬১২, 
১৭৪]১ 

৪8৮1১ 

১৬২২, 

১৬৩।১ 

৫৩1২ 

৭১১ 
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পৃষ্ঠ! ও স্স্ত শব্দ 

নয়ানী--বারুয়ের মেয়ে, 

২১১১ ১৬২1২) ২০৩1১ 

১5৪২ 

নরসিংহ রায় 

নর৭- নখহরণী, নথ কাটিবার অস্ত্র, 

নহবৎখানা 

নাকানি চাপানি (নাকানি চুবানি, নাক পযাস্ত ডুবিয়া 

যাওয়ায় নাকে মুখে জল খাওয়া) ১৮১২, 

১৯1২ 

২৩] ১ 

১৮২২ 

নাক চানা ১5৬১ 

নাক চোনালনাকছাবি, 

নাগর বিশীশয়- একশ? কুড়ি নাগর, 

নাগরিয় (নাগরিক ) ১৩২১ 

নাগুরী ৮২২ | 

নাছে [ রথা1লচ্ছা১লাছ--নাঁছ ]--রথাঙ্গন, 

বাহির ছুয়ার। 

নাছ--২৩৩1২ 

নাছের ফকির_যে ফকির গৃহস্থের বাহিরদরজা পার 

১০৩1১) ১১৬২ 

৮১৯১ 

১২৪1১ 

হইয়া গৃহীঙ্গনে প্রবেশ করে নাঁ। ৫১1১ 

নাড়গ্রাম ৮২২ 

না স্থানীয় ভাষ|) ৮৫২) ৮৭1১) ৮৭1২) ৮৯1১)? 

৯১/১॥ ৯৩1১৭ ৯৬1২) ৯৯1১, ১০২, উতাদি। 

নাঞ্ি। বান্ধে বুক-আত্মসংবরণ না| করিয়াই ধাবিত 

হয়। অতিরিক্ত কৌতৃহলের পরিচয়। ১৩৪1১১৫০২ 

নাটেলনাটাশালায়, ৩.২ 

না পাইন দি,শ 

ন।পান-_ রঙ্গ। তামানা, ৭51২7 ১০৫১ 

১১৩1১ 

নাপাদন-হিতাহ, 5১১১ ৭১২ 

নাপিত হরিহর 

না বাঁকে চিকর--কৌতুহলবশত; 
পরিচয় | ১৪৩।১ 

নায়ক, নায়েক--যে যজমান গান গাওয়ানঃ তিনি 

১৬১১ 

নায়ক বানায়েক। সময়ে সময়ে গায়েনকেও 

“নায়ক বলা হয] ৩৬২, 8১২ 8৮1১) ১৪৭,২ 

নায়ে ২২৭১ 

নায়ে করে ভর-নায়ে পার হয়। ২০৪1১ 

নায়ের জল, ১৯৯২ 

নায়ের নফর-নৌকার মাঝি। ৫৪1১ 

নারদ কোন্দল ধধষি ৭৪1১ 

গা 

ধেধাহীনতার “. 

1 

শা 

নারায়ণ ৮1১ 

পৃষ্ঠা ও স্তস্ত 

নারায়ণ তৈল--মন্তি্ষবকতি রোগে বাবাস্থত তৈল। 

১৫৯২) ১৬5২ 

নারী-বারুয়ের মেষে, ১০১1২ 

নারুগ্রাম ২০৪২ 

নারেছে-না+পারিয়।ছে, ১০৪1১ 

নিওড-_নিকট | (নিবন্তন--প্রতাবর্তন )1১৪৭1১ 

নিগড় 

“নিতা বলিদান দেয় মানুষের €1”-নরবলি প্রথা। 

১৭২ 

১০৮২ 

নিদাটি_-উন্্রজালপ্রভী"ব নিদ্রার আবেশ, ঘোর 

নিদ্র!। 

নিদুটা-৩১।১-২, ৬২1১ 

নিন্দাটা--২*৬২, ২০৭২ 

নিন্দঘেোর-নিদ্রার ঘোর | 

নিদে মেটা, ৬১।১) ৬১২) ৬২1১১ ৬২।২, ৬৩1১) ৬০২ 

৬১১) ৬১1২ 

২৫৭1১ 

নিদে__উন্দ্র ২০৬1১) ২০৬1২) ২০৭1১ 

নিদে মিটে__২০৬১ 

(নিদে মেটে চোর_-১২৭।১, ২০৮1১ 

নিদে চোর--২৪৫২ 

নিগ্যু। মেটে-__২০৬ ২ 

নিদে উঠাইল পাঁন-_-২০৮া২ 

নিন্দে (নিদ্রীয ) ২০৭1১ 

নিশি ঘোরে-ঘোর নিশীথে। ২০৮২ 

নিসে (নেশ।) ২৪২ 

নিধন্যে ৯৪২ 

নিপট ৩খা২ 

নিবড়িল--নিবন্তিত করিল। ৫৮1১) ৬৮।১) ৯১২ 

নিবর্ত_নিবৃত্ব। ক্গান্ত) ১০৫২ 

নিম (তিজ্তান্বাদ। বাধা ) 

নিয়ড়ে (নিকটে ) 

নিল, অনিল--নিলানিল 

নিশ] শেষভাগে ৮০1১ 

নিদান ১৩৪১ 

নীর- নদী, 

নীলকণ্ তাতি ৪1২ 

নীলধবজপুর ১৩৫1১) ১৪৭1১ 

১৩৩1১ 

১৮৪1১ 

৭২ 

১৩৪২ 
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শব্ধ পৃষ্টা ও স্ৃস্ত 

মুকিললুকি। আত্মগৌপন | ২০২২ 

নুড়ীর ১১২ 

নেই ১২১৯১ 

নেটদের ৮৮২ 

নেড়া। বেড়েলনেড়ে চেড়ে 

নেতের (811) ২২৪২ 

নেয়র--জ্ঞািগৃহ, নাইহরঃ নাইয়র, নেয়র। ৬৮২ 

নেহালেলু দেখে 

নোটন-খোৌপা, দংবৃত কুন্তুল। 

নোন_ নথ রণী, 

হ্যাবড়_১৩1১) ৩৬1১৭ ১৬৫1১) ১৬৩২) ২২০1২ 

৭৭1১ 

৫৩।১ 

৭২1১ 

১৬১২ 

৬1২) ১২৬1১) ১২৩1২ 

১৪৮] 

পক্ষলুপঙ্গী, 

পঙ্ষরাজল্ড়ানাওয়াল। ঘোড়া 

পগারিয়া সরহ্প্রাকার বাঁ পগারে যে শরগাছ দোলে 
৯০২) ৯৯1২ 

পঞ্চম বেদ-_বেদভক্তির পরা কাষ্ঠা। ৪৫২ 

পঞ্চম বেদেতে ধর্মপুজার পদ্ধতি |, 

গু্কমীর টাদ-_রনবান্। ১০৬২) ১০৮1১ 

“পঞ্চমীর চাদে পড়ে টদ্ টন্ মউ। 

হেসে হেনে কথা কয় বারুইদের বউ ॥৮ 

“ভ| শুনিয়ে নয়ানী হইল গ্রেটমাথা। 

পঞ্চমীর চাদ যেন হইল মলিনত1॥% 

পট কা-উষ্ধীষের উপরিস্থিত শিখা । ১০৩1১ 

গণা পসার-দোকাঁন। ৩৪।১ 

পতঙ্গ-_লষ্য ৬০২ 

পত্তি পাইক কোরিক্ক ২*1১ 

গদ্ছ1-_ছায়, সমাস) সন্ধি, শেষ অক্ষর লোৌপ। ৯৮২ 

পদনম্বাহন-পা। টেপা» ৫৬২ 

পদাতিক পাইক-_মনুপ্রাস। 

পদুমালপন্না। আধুনিক পদ্মার সহিত কবির সাক্ষাৎ 

পরিচয় ছিল বলিয়া মনে হয় না| সে কালে পল্মাও 

এন্ত উত্তরে ছিল নী, অনেক দক্ষিণে ছিল। কিন্ত 

তাই বলিয়া! রূপনারায়ণ পার হইয়! উ'কি মারিলেই 

পদ্মা দেখা যাইত না| ২৮1১) ৫৯1২, ৬২1১৪ ৮১1২, 

১৯১ 

৮৮1১১১৩৪1২১ ১৬৩1১ 

পদুয়া--“পদুয়া? স্বানটা কোথায়, বুঝা গেল না| মাহু- 
দিয় যুদ্ধসন্জাকালে একজ্র তিন বার এই স্থানটার 
উল্লেখ আছে। ২১৬1১) ২১৬২ 

শব পৃষ্ঠা ও স্তৃস্ত 

পল্মহার (পদ্মমীলা ) ২১০1১ 

পছ্য-প্রকার। ২৮1১ 

নান! পদ্ বাছ্য বাজে নিশান উড়ে বায় ॥? 

পবন-_ভাতারী 

পয়:ফেন_-জলের ফেন| অতাস্ত শুভ্রবর্ণ বলিয়! শুর 

শযাঁর সহিত উপমিত হইয়াছে। অন্যথা দুগ্ধ 

ফেন-নিভ শযা1” | 

১৩৭1২ 

১১৭১ 

পয়ফেনা-৫1২ 

পয়ান- প্রয়াণ ৬৩1১ 

গ্রদললশক্রপক্ষঃ বিপক্ষসেন1| ১৭৬1১, ২১৩1১) ২২৩1২ 

পরম বৈষ্ণবী তুমি-_নারদের সাতুলানী, শাক্তের দেবতা 

ভগবতী পরম বৈষ্বীরূপে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়া 

ছেন। প্রতি বঙ্গগৃহেই দোল (বৈষ্ণব উত্সব); 

দুর্গোৎসব (শাক্তের উৎসব) প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। 

১১৩২ 

পরসাল- বাছ্যবিশেষ, ১৮৪1১ 

পরসার- প্রসার, প্রসার-যুক্ত। বিস্তৃত 

পরাজয়-পরাঁজিত। ৮৪২) ১০৯২, ১১৮1২, ১৫০১ 

পরাণ1-পরওয়ানা ৮১২ 

পরিত্রাহি-রক্ষা কর। সংক্গ, ত ধাতুরাগ | ৭৬1১১ ৮৯1২ 

পরিত্রাই--সংক্কত'পরিত্রাহি' পদের বাঙ্গাল উচ্চারণ 

১৬২ 

১৪1১, ১০২1১) ১০২২ 

পরিপাটি গাটিলস্থনিদ্িত শীভল-পাটি। 

পাঁরবোধল প্রবোধ, সাম্তনী, ৩৭২) ২১৯২ 

পরিসর গন প্রশস্ত পথ। পরিসর_্বিপ্তারযুক্ত। 

'গন? এখানে সঙ্কীণ পথ)-একপদী নহে। 

৫৫1২ 

১৫৫।২, 

১৮২১ 

পলাশলবৃক্ষবিশেষ) ১৭৫1২ 

পাইজ পাতা--চরকার সহিত বাবহাধ।) পাইজ কাটি, 

বার কালে। 

পাঁউলে (?) ৫১২ 

সাংজাত সন্াী সব গুণিল প্রমাদ। 

পাউলে পলাইয়। গেল ভাবিয়! বিষাদ ॥ 

১১৫১ 

পাও-পাদক্ষেপ। পাদ প্পাঅ স্পাও-্পা। ২৩২ 

পাকে, কৌশলে, হেতু, ১১০1১ 

তার পাকে-সেই হেতু । ২২৫২) ২৩২।১ 



১ ১৯ 1 
শব পৃষ্ঠা ও স্তত্ত শব্দ 

" পাক্ষুরা_-শত্রধরের অন্ত, কাঠ টাছিবাঁর জন্য বাবহগত 

হয়। (বাইন? অপেক্ষ। ছোট | 

পাখুরা--১২৪২। ১২৫১ 

গাগে-উফ্ধীষ। 

পাচ গণ্ডা কড়ি--মেটে পাখরের মূলা পাচ গণ্ডা কড়ি 

অর্থাৎ এক পয়সা। 

৭৬1১) ৭৭|১ 

৮৩ ১ 

১১৫১ 

পাচুটা_নবপ্রশ্গত সন্তানের পঞ্চন দিবলীয় উৎসব। 

১২২ 

পাছাঁড়ি--ছুই জন মল্লে কুস্তি করিবার কালে পায়ে 

পাঁয়ে ফ্লাদিয়। ফেলিয়া দিবার চেষ্টাকে পাড়ি 

মারা বলে। ৮৩1২ 

পাছুড়ি-পরিধেয় বন্ধু, বন্ধাঞ্চল, (€ পক্ষপণ্টিক। )। 

৬২১ 
পাছুড়ী--৬২|২ 

পাছুরি--৬২২ 

পাছুড়ি বদন--১২৩২ 

পাঁজর কালী হল ১৫১২ 

পাঁজলা ১৫২ 

'ধুপ ধুন! পরিপাটি জ্বালিল পাজ্ল1।' 

পাজি ২০১ 

পাট-অধিকাঁর, রাজাপাট, তাত্রপটু (পত্র), পট, পাটা, 

পাট। 

পাটজাদ-প্টবস্ত্র। ১৬৪২ 

পাটের উপর- দিংহাসনে । 

পাও্বনখ! 

পাতর_লগাত্র। সভাপছ্, 

পাতামল-চরণভুষণ | 

পাতিল ধন্মশীল। 

পাতি-পত্র, 

পাতে__মন্্শিক্ষার প্রকারভেদ | 

১৮২ 

১৫৫২ 

১+১1১ 

৭৫1১ 

১১৫২ 

১৬৪১ 

১৮২১ ৫৯1১) ৮১২ 

উপর হইতে পতনকে 

“পাত? বলে। ৬৭1১ 

পাত্রের ভাগিনা ২*৩।২ 

পাথর জগদল--জগৎ+দলন, যে পাথরে সমস্ত জগৎকে 

দ্লন কর! অর্থাৎ পিষিয়। ফেল। যায়। ৬৮1১ 

পাথার-অতলম্পর্শ, ১২৫১ 

পাথরিয়া ১৬২২ 

পাদাড়ে ২০৭1২ 

পি 

পৃ্ঠ। ও স্তস্ত 

পান-কোনও কর্মের ভারার্পণ-কাঁলে পুষ্প-পান ও 

সুপারি দিবার পদ্ধতি প্রচলিত ছিল। এই জন্য 

“পা” দেওয়া? বা পান লওয়া? শষের দ্বারা কর্থোর 

ভার দেওয়] বা ভার লওয়1 বুঝায় । 

যান লাও--১২৫১ 

লও মোর পান--১২৫।১ 

পান লে--১৭৩।১ 

নিল পান--১৮২১ 

লইলাম পান-_৭৭1১ 

পান দেই--১২৫১ 

দিল প'ন--১৬৪।১) ১৬১।১,১৭৪|২, ১৭৫২, 
১৮২১ 

ভূপতি দিল পান--১৩৫।১ 

দেও পান--৭৬।১ 

দেয় পান ফুল--১৭৩।১ 

পানে (দিকে) ২৯১1১ 

১ পাঁবকের সোনা--অগ্রিদগ্ধ স্বর্ণ দ্রব স্বর্ণ। ৪8৫1১ 

পামারী ( হাওদা) 

পামরি বসনে- রক্তবন্ে, 

পারুল--স্থানের নাম, 

১৩১1২) ১৬৩1১ 

১৭৮1১ 

পরপার? (-্ুপারকুল)। 

২৮১, ৫৩২ 

“সলিল সরণে ডিঙ্গ। গাল পারুল' 

'বদ্ধমান পিছু রাখি পৌছিল পারুল।' 

পার্ববতী-বারুষের মেয়ে 

পার্বতীয় ঘোড়া ১৬২২ 

পারামত, যেন, সদৃশ । স্থানীয় ভাষা। ৭২1১ 

পালা--পল্লব। পাত। 

পাশানারি 

পাশ! খেলে রাউতি চারি জন 

বাণ পাঞ্পত 

পাশুলী--পাদশলাকা। পাদডূষণ। ৭২২, ১১৫১ 

পাষণ্ড ( অন্যধশ্শীবলম্বী ) ১৪২১) ১৪৯।২ 

পাষওদলনকর--ধম্মাস্তরাবলম্বী বাক্তির দলনকারী, 

বিপক্ষনাশন। 

পাষপ্তী- বিধন্মঁ ভ্ষ্টাচার। 81১ 

পাষাণ চাপায় ১২১১ 

পাহার1 পাগিত্যা-চৌকি দিতে কৌশলী । ১৭২ 

পিয়াশাল--বৃক্গভেদ। ১৭৫২ 

১০৪২ 

২০৮1২ 

১৪৫২ 

১৭৯1২ 

১৫৩1১ 

১৭৮১ 
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শব্দ ৃষ্ট। ও স্থম্ত শব্দ পৃষ্ঠা ও ন্তস্ত 

পিরিভ- শ্রীতি, স্নেহের আকরণ, আদিরস | ফলক-পট্ট)। ১৭৮১ 

১১৫]১১ ১১৬।১ * ফলঙ্গ_লাফ। উল্লম্কুন।  ২৮২। ৮৩২? ১০১ 

পিরেশ মেলের গড়, ১৪৭1১ " ফলঙ্গববর্শা) ২১১1১ 

পিরিস মালীর গড়মান্দীরণের গড়। ১৬৫২ ফলঙ্গে_ নিঙ্গেপজনিত আঘাতে, ৭৫1২ 

পীর পিরেশমালি ৭1১ ফলবান-_কার্ধাকর, উৎসাহান্বত। ৯১১ 

পুড়িলপোড়াই) ৪৭1১ ফল1-নফলকঃ ঢাল) ৭৫1৯) ৯৮২) ২২৫। ১ 

পুড়। ধান__পুঁড়ো-গাটের থলী বা খডের থলী, ধান ফড়-বিদারণ, বিদীর্ঘ ২১১২ 

রাখিবার পাত্র। ৯১২ ফাতন।--ছিপের রজ্জুতে বদ্ধ ভাসমান শরণণ্ড | ১৭৬১ 

পু'তিঘাঁছি পাকে হচেষ্ট। করিয়া ভুলিয়াছি। ৩৮1১ ফার (ছিদ্র) ১৭৬২ 

পুনরূপি-যংক্ত। ৯৫২ কুকে(ফু দেয়) ১৭৩1১ 

পুনু (পুনঃ) ১৮৮1১) ১৯১১ ফুল ( ফুল্কি, পুষ্পবৎ অগ্নিকণা ) ১৪৯1২ 

পুশ্নীমপাতকী-_আঅাটকুড়ার সং্ভ1 ২৯২ ফুলিঙ্গলক্ফুলিঙ্গ, ফুল্কি। ১৭৬২ 
পুরট (কর্ণ) ২৩তা২ কুলেছে। পুষ্পিত হইয়াছে, ৯৩'২, ১০২১) ১১৩1১ 

পুরট নাপুড়1পোনার বাটা ৫৫২ ফের- আবত্তন, দুর্ঘটনা) ২৪১১ ১৭৪১ 

পুপ্পপান- কোনও কচ্ছের ভার দিবার পদ্ধতি। ৭৭1১ " ফোরিকাঁন-__-ধন্দবিশ্বান অনুপারে বিভক্ত সেনাদল, 

পুজার গদ্ধতি-_ধন্দপদ্ধতি শিঙ্গণ ৬৭২১ ১৮৪১ ২২1১ 

পেঁড়া ( পেটিক1) ১৫৪১ " বই করে-__বহন করে, স্থানীয় ভাষ।। ১৫৩1১ 

পেঁড়ো-পে্টিকা। ১১৭১ বই হৈল-বাতীত হইল, কাটিয়া গেল। ১৮২১ 

' পেতে (ঝুড়ি) ২১৭২ বকশিশকপারিতৌধিক) পুরক্ষীর ৭৩১ 

পৈরাগ (প্রয়াগ) ২৩৩১ বন্সিপ-৭১1২ 

গ্রতাপপুর- স্থানের নাম) ২৮1১) ৮২২ ১8৭1২, বগ,বক ১২১ 

১৫৩1১) ১৬৫২) ১৭১1১) ২৪।২ বগরা-স্থানের নামত ১৭২২ 

প্রতিবাদীল্প্রতিবেশী। ৩5১ বজ্জর কামড়-বজবৎ কঠিন দংশন | ৫১1২ 

এরতাষ বিহান-অতি প্রতাষে। ১১০1১) ১৮৬১ বজ্জন বাট,ল-বজবৎ কঠিন বাট,ল। ১৪৯২) ১৭৬২ 
প্রদানি (নামধাড়ি) ৫৩1২ ১৮৩1২, 
গ্রপঞ্চ জুড়ে বিস্তৃত ভাবে) ৭৫1১ বজ্ভা? ৯৫২ 

প্রবন্ধ (কৌশল) ২২১১ * বট,য়া--কুকুরের নাম। ১৫৪২ 
প্রবোধ হইয়া প্রবুদ্ধ হয়া, জাগিয়াঃ ৮৭২ মানভুম জেলায় কাল কুকুরকে 'বাট.আ? বলে । 
প্রভুর ফলা, অভয়ার অপি, দুই শক্তি একত্র। ৮১1১ 'বাট,য়া? ও বেট য়া শব দ্রষ্টবা | 

94590 বন্তিশ বাধনে__সে কালে কয়েদী বা বন্দীকে বীধিবার 
গ্রমাইল্পরমাযূ। ১০০২) ১৫১)২ প্রথা । ১০৮২ 

প্রমব সময়-*উপনীতা-ত্ত্রী জাতির সঙ্গে যে কালের বন-মুদ্তাকরপ্রমাদে 'গণ+ ব1 গন" শব্দ বন? হইয়াছে। 

সম্পর্ক, সে কাল স্ত্রীলিঙ্গ । ৮৯২ হইবে--'ছু সারি দোকানঘর পরিসর গণ? । ২*৭1২ 
ফতে_ফাঁসী শব) অর্থ জয়লাভ» 'বিজয়ঃ | ১৩৩1২ * বনবরাকবন্য বরাহ। ১৫২২ 
ফতেজঙ্গ-ডোম বীরের নাম বীর কালুর খুড়া। ১৭৩১ বন্ধানে--দক্ধীনেঃ হইবে? ১৪১২ 
ফরিক--কোনও বিশিষ্ট ধর্মাবলম্বী সেন, যেমন-_ বন্ধাবাদ--৩০।২। ৪৬1১) ৪৭1১) ৪৮২) ৪৯২ 

পাঠান, গুরণা ইতাদি। ১৭১১ বয়নামা--প্রথানিদিষ্ট লিপির ভাষ।| ৭৫1২ 
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শা পৃষ্ঠা ও স্তস্ত 

বরদা, বড়দ1--ভোৌগোলিক নাম। ৬৮২ 

বরাভূমে বারিনাথে যোড় ছুই করে ॥ ৬1২ 

বরুণ--১৮৪।২ 

বরের বয়ন এগার বৎসর--বালা বিবাহ প্রথা | ১৬১১ 

বরোজে পানের বাগান (06 110990) | ৯৩১ 

বর্ণক-_অলঙ্কারবিশেষ | ৭১1২ 

বর্ণবক--শিরোডূষণ | ১৬২1১ 

বর্ণেবা ( বল্পভ, গৌড়রীজের পট্টমহিমী ) ১৩৬২, ১৩৭|২ 

'বিলবা? শব্দ মুদ্রাকরপ্রমাদবশতঃ 'বর্ণব।? হইয়াছে। 

বদ্ধমান--২৮1১। ৫১৯1২) ৬৪২) ৬২1১৭ ৬৩২৭ ৮১২) 

৮৮] ১১ ১৫২২) ২০৪1১ 

বলজয়-_ডাঁম সর্দারের নাম। ১৭৩১ 

৮২1২ 

১৬৮১ 

বলনি-_ নিন্মীণ | 

ব্লনি--ঘুরণী। 

বলাউলে--আাজ্মপরিচয় প্রচার করিচল। চাহ 

বলিতে কহিতে- অভি সত্তর অজ্ঞাতদারে। ৭১1২) 

৯81১) ৯৬|১) ১১৩1১) ১২২২১ ১৩৬১২ 
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শিব দেন জ্ঞান যারে বধুকার তীরে । ১১৩২ 
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বীরদাপ-্বীরদর্প ৮০১ 
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বুলন-_ঘুরণ। মল্লশিক্ষার “নরণ? | ৬৭1১ 

বুলে_ঘুরেঃ ফিরে । ৩৩1২৪ ৩৮২১ ৫৮1২) ১৪০১) 
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বেণুরায়-_-২৮]২, ১৬২২ 

বেণেকে 
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বেদমন্ত্রুশ-৩৮] ১, ৫২১ 
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বৈশ্যাবংশ--১৭।২ 
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ভুকল (ক্ষুধিত) ২০৭1১ 
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তুতশ্দ্ধি--২০১১ 

ভেয়ে_+১৫৭।২) ১৭০1২, ২১৩১ 

১৪৯১, ১৯৮৮২ 
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মধুলরা। ১৩১২, ২৯1১? ২০৯২ ২১০১ 
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মহামায়ী ৭া২ 
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মুগ্ধদরী--বারুয়ের মেয়ে। “মন্দোদরী? শব্দের 
অপত্রংশ। 

পৃষ্ঠা ও ত্তত্ত 

১০৪২, 
মুড়ি ১৬৭২ 

মুণ্মীল1 (ভৌগোলিক নাম ) ৫১২ ৬২১) ৮১২ 

মুদ।- মুদ্রী? ১০৮)? ৮২1১ 

মুদা ভেঙ্গে (মুদ্রা ভঙ্গ করিয়া ) ১৩৩1২, ১৬৫1২ 

মুনীনাঞ্চ মতিভ্রম;- বাঙ্গালার সহিত সংক্ক তের মিশ্রণ। 

৮৭1১ 
মুষিক ৮৪1১ 

মূল_মুলা ৭৭1১ 

ব্বণালের দল-ড'টা ও নাল।-বিস্যানীগর ও 

বঙ্কিমের নামে বৃথা অপবাদ। ১০২১ 

মেঘমালা--বারুয়ের মেয়ে । ১০৪1২, ১৩৪।১, ১৬২।১ 

মেটে ৯৩১ 

মেটে পাথর ১১৫১ 

মেন! টাঙ্গী ২২৭২ 

মেনে-যেন, অবায় ৫৮1১১ ৭81২, ১০২১) ১০২২ 

মেলা পড়া ১৯১২ 

মেসে! ৮০1১ 

মৈল ১৭৯1১ 

মৈষান্থর ( মহিষান্থুর ) ১৩৪1১ 

মো (মোহ ) ২২০২ 

মোকাম ১৭৫1১) ১৮২১) ১৮৪1১ 

মোগলমারি--৮২২। ১৭২1২ ২৯৪।২ 

মোজা; থোজা। ২০২ 

মোহিনী মৃত্তি ৬৯২ 

মোহিনী শক্তি ২০৮১ 

মোহিম ১৭৪২ 

মৌরি ৩১।১ 

যক্ষ রক্ষ নাগ পক্ষ। ১৮১ 

যজ্জের আগুন- দীপ্ত অগ্রির স্যাঁয় রপলাবণা। ৭4১1১ 

যথ। ধন্ম তথ! নারায়ণ ৫০২ 

যমদণ্ড কাটা ৫২১ 
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শব্দ পৃষ্ঠা ও তস্ত 

যমধর-ছোরা। ক্ষুদ্র অনি। ২১৫১, ২২৪ ২ 

যমধরে ১৮৫১ 

যমুনা! সরোবর-যমুন) দীখী, জামতির দক্ষিণে 

অবস্থিত। 
যমের নন্দন (কালু বীর ) ১৭৪২ 

যশোদানন্দিনী-দেবী ভগবতী। ২০৬১ 

যামিনেলরাত্রে। [ষামিনীতে]। ২৮২ 

যুগপতি 8৩।১, ৫৭১, ৭১1২, ৯৬১ 

যে--পা্পূরণে 1১৫৭1২ 

যেন বিজুরির ছটা (অতি শীপ্র) ১৫০1১ 

যোগটঙ্গ সউত্ত,ঙ যোগাশ্রম। ৩1২ 

যোগপাটা ৫এ২, ৩৪২ 

যোৌহার-জোহীর, জ্ঞাপন, নিবেদন । ১৩৩]২ 

রঘুর নন্দন--গ্ন্থকার রামদাসদ আদকের পিতৃনাম 

রঘুঃ। সে কালের প্রথা অনুপারে পিতৃনাম সহ 

আত্মপরিচয় দিতে হইত] ৯৮২১ ১৩০1১) ২৯১1২ 

রজনীমুখ_সন্ধাকালে। ৮৮1১ 

রঞ্লীবতী ১৫৩২, ১৬০১) ১৭৮1১ 

১9৪1১ 

রড়্ছুট। ১১৬১ 

রণম1-রণরঙ্গিনী দেবী দুর্গ।| 

রণমাতোয়ার1- যৃদ্ধাম্মত্ু | 

রতনহার-্রত্ুহার। ১০৮২ 

রতি--বারুয়ের মেয়ে। ১০৪২ 

রতিনাথ-রাজপুরোহিত। ৩৪1১ 

রবিস্বত বার-_মঙ্গল বার, অমাবস্যা । 

রমতী--হ্বানের নাম | 

রসণী-রস গ্রহণ কর না,--নামধাতু। 

রসাল-আম। ৩৮২ 

রসের দর্পণ--রসিক রসিকার বেশ বিনাীসের উপযোগী 

আয়না। 

৯৮1২, 

১৮৭1১ 

১৫২ 

৩০ ১ ৬৬1১, ৮১২ 

১১৩1১ 

১৩৬1১ 

রহায়_রহয়তি, স্থগয়তি। ৪8৮২ 
» রাউত--ক্ষত্রিয়। দৈনিক | [ রাজপুত্র, রাঅউত্ত, রাউত ] 

১৩৪।২। ১৪৯।২। ১৬২২, ১৩৩1১ ১৬৮২, ২০৫২) 
রাউডভে--১৬৮1১) ২১৫২ 

রাউতের--২২৫|১ 

রাউতি--ক্ষত্রিয়নারী, যোদ্ধণী। ১৭১1১, ১৮০১) 

শা পৃষ্ঠ! ও স্তস্ত 

রাউত মাউভ--দৈনিক ও অশ্পাল। ২১1১ ২০৩া২ 

রাউল--সেবাইত। ২১) ১১ 

রাঙ্গামাটি--গ্রামের নাম। ৬২1১১ ৮১২, ৮৮১ 

রাঙ্গামেটে--৫১২, ১৪৭1১ 

রাঙ্গামেটা।--১৬৫২ 

রাঙ্গী-্উত্তরীয়। ২২২১ 

রাজগনে যায়--“গন+ সঙ্ীর্ণ পথ। কিন্তু 'রাঁজগন'ল 

রাজপথ, প্রশস্ত পথ। এখানে গন? শবের শেঙ্কীর্ণ। অর্থ 

নাই। ১৯২ 
রাজটাকা_বাস্বের অভিষেক । ৮৮২ 

রাজাত্ব-রাজত্ব। স্থানীয় উচ্চারণ ১৭২1১ 

রাজতা-্রাজত্ব। ১১৪1১ 

রাজপাটেশ্বরী ১২১৯১ 

রাজপুত ১৪১২ 

রাজবলহাটে ৫৮1২ 

রাঁজহাট ৮১1২ ১৭৪]২ 

রাঁজীর পেয়ে নিশ1-- নিশা” পুলিশের কর্্মা। ১৫৩1২ 

রাত্রিকপালিনী ৩২ 

রাঁধিকা_বারুয়ের মেয়ে ১০৫1১ 

রাবণি--রাঁবণপুত্র ইন্দ্রজিংৎ। ১৮৫১ 

রামদান শুড়ি ১১৪২১ ১৩১২ 

রামুরস-মুর।। ৬২২ 

রামরাত্রি পোহাইল-_রমণীয় রজনীর অবদান হইল। 

কালরাতি-অশুতরাত্রি। তুলনীয়। «রামনবমী, 
তুল” । ৫৭1২ 

রাম রাম-অভিবাদন, নমন্থার, প্রণাম । ১৮৫২ 

রামরামি-গ্রণাম | 

রামরামী--১৫১২২*৫]২) ২১৮২ 

রামরায় ১৬৮২ 

রামরায় দূপসেন যম অবতার ২০৩২ 

রায়ত-দামস্ত, ১৫৮২ 

রায়বার-কায়বার, ভাটের অভিভাষণ্) শত্রুপক্ষীয় 

রাজার নিকট কট্ভাষণ। ১৫৬২ 

রায়বেশে।-যাহার। লাঠি খেল! ও তরবারি খেল! 

করে। ২১) ২২১, ২০৪১ 
রুঝিণী--বারুয়ের মেয়ে | ১৪২ | 

রুহ্কিণী বিশালা ১৮৫২ 

রুঝ্সিণী হরণ-স্পুরাণকথা1। ১৫৯1১ 

১১৯1১ 
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ঝা 

রুধির নয়নে ভানে--রক্তবর্ণ চক্ষুনহ প্রকাশ 

পাঁইতেছেন। রাজ! ক্রোধে রক্তচক্ষু। ১৫৫২ 

রূপসেন__পাত্রের ভাগিনেয় | 

রূপামণি পাটি ১৩৪। ১ 

বূপিলআরোপিল। 

রেক, রেখ_রেখা, রশ্মি। 

রেয়েটি পাথর--এক প্রকার লাল পাথর । 

রেইটি পাথর ১০০২ 

রেইটা পাথর ২০৮২ 

রেউটি পাষাণ ২১২২ 

রেয়েটি পাষাণ ১০৪।১ 

রোহিণী--বারুয়ের মেয়ে । 

২০৩1২ 

৭1২ 

1১ 

৮৫1২ 

১০৪1২ 

লখে ২১২১ 

লক্ষিয়ে ডুমনী। ১৮৫২ ১৮৬২ 

লঙ্গিয়া ডূমনী ২০৮১ 

লঙ্ষ্মীয়া ডুমুনী ২১৭২ 

লঙ্্িয়ে--২১২|১ 

লক্ষের-লঙ্ষ্মী ডুমনীর। ৭১।১ 

লক্ষের ঘোর--২*৮1১ 

লঙ্না_২০৪1২ 

লক্ষের কাচলি-লক্ষ টাক] মূলোর কাচলি। ১০৫২ 

০ 

লক্ষের কীচুলী-লক্ষ মুদ্রা মূলোর ব্লাউজ,। ১৫৮১ 

লক্ষের কাবাই_লক্ষ মুদ্রা মূলোর বর্ম বা পোষাক। 

১৫৮1১ ২২৫1১ 

লত1--বারুয়ের মেয়ে । ১০৪২ 

ললিতা--বারয়ের মেয়ে। ১০৪২ 

লবণ--কৃতজ্ঞতার ধণ। ২২০১ 

লবণের গুণে-্-কৃতজ্ঞতার বশে। 

লঙ্কর-ুনেনা। ২১৮২ 

লাউ দত্ত ১২৩1১) ১৩১1১) 

২১৭1১ 

লাউ দত্ত নাম তার কর্ণ দত্ত পিত। ১৩৯১ পু 

লাউনেন ৬৫1১১ ৬৬1১) ৬৭1১১ ৭১1১) ৭৫1১) ৭৫1২) 

১০২১, ১৬২) ১০৮২১ ১১০১৪ ১১০২ ইভাদি 

লাও-লও। স্থানীয় উচ্চারণ। ১৬০1১) ১৮৭১ 

লাগাম ১৬৭২ 

পৃষ্ঠা ও স্তগ্ত শব 

* লাছে-নাছে, রথাদ্থারে। 
পৃষ্ঠ| ও স্তস্ত 

[ লচ্ছা ছুআর, লাছ 
ছুআর, নাছ ছুআর ]। ২২৩২ 

লাঁজ (খই ) ১৪৫২ 

লাঠারি_লাঠিখেল] | 

লায়ের জল-লাহা ব1 লাল রঙের জল | 

লুইচন্জর ৩৩1১) ৩৩২ 

৬৭1১ 

১৮৯২ 

লুইসের। ৪*1১ 

লুকিলনুক্কায়িত। 

লুর্ি- লুঝ্চিজী। লুঞে লুঞ্েচক্ত্র--৩৩। ১, ৩৭1১, ৩৭1২) 

লুিশ, লুহিন- রো হিতাশ্, লোহিদাস? রুহিদাস, 

লুহিদান। ৩৬১, ৩৮1১ 

১৬২২ 

প্ুয়ে--৩৩।১ ৩৩২) ৩৭1১ 

লুহি-_-৩৬১ 

লেউ-লওয়] হউক। ১১৮২ 

লেই-ুলয়। ১৭১1২ 

লেলশ্রহণ করু। স্থানীয় উচ্চারণ। 

লেয়-্লয়। ১৫৯1১ 

লেখাজোখ|-হিসাব। ৫৮২ 

লেঠ] ১৮1১ 

লো-অশ্রু | ৩৮1১, ১১০২, ১১৭1২, ১৪৮|১ 

লোধেললক্ষ্মী ডুমনী 1১৫১২ 

লোখের তরেহলশ্ম্লীর জন্য | ২*৫1১ 

লোচনী--বারুয়ের মেয়ে। ১০৪২ 

লোটন_খোপা, সংবৃত কুন্তুল। 

লোভাইল-লুন্ধ হইইল। ৯১১ 

লোৌর-অশ্রু। 

১০৪1১) ১১৫২ 

৫1১, ১২৪1২ 

লোহ---মশ্র ও রক্ত উভয় অর্থে বাবহৃত। ২৩১ 

লোহার-_লৌহকার। জাতিবিশেষ, লুহার । ১৪২ 

লোহাট। বজ্চর-বন্র তুলা শক্ত লোহাটা, অতি- 

মানুধষিক শক্তিনল্পন্ন কুন্তীগীর লোহাট1 | 

বামনাকার ম্বনামগ্রসিদ্ধ মল্ল | ১৭1১) ২৩1১১ ২১1২৯ 

৭81১, ১৭৪1১) ১৭৩1১, ১৭৭1১) ১৭৭1২) ১৮১১ 

লোহাটা-_২০।১১ 481১) ১৭৬1১) ১৭৭১১) ১৭৭1২ 

লোয়াট। বজ্জর---২২। ১ 

লোহ1-লোহাটা ১৭৬২ 

শঙ্করচিল--শম্থখচিল, শুভ্রবর্ণ, হুলক্ষণ। ৬২২) ১৮১১ 

শঙ্কচিল--১৯১1২ 
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শব্দ পৃষ্টা ও ত্তস্ভত শব্দ পৃষ্ঠা ও ত্তস্ত 

শঙা্শঙ্খবাগ্য। ১৮৪১ শুনত-_বাঙ্গাল! ক্রিয়াপদের সংস্কত রূপ। ২৪১ 

শঙ্খ শ্রীরাম লক্ষ্ণ-যুগল শঙ্বলয়। এক? সংখা শুস্তেছিল-_বাঙ্গাল। সন্ধি বা সংক্ষিপ্ত উচ্চারণ । ১৫৯২ 

উচ্চারণ না করিয়। 'রাগনাম উচ্চারণ করিবার শুভকাম,--মঙ্গলকামী | আকারান্ত পুংলিঙ্গ শব্দ | ৬০1২ 

শৃন্যের উপর--অগ্ডির পাখর নামক অশ্বে আরোহণ 

করিয়া লাউদসেন আকাশমার্গে যাতায়াত 

করিভেন। “অগ্ডি্ন পাখর”? ভারতীয় “পেগেদস্, 

(196858)1 ১৪১1১ 

শেষেদে যে? হইবে | ২২৬২ 

শোকীকুলি--শোকাকুলিতা । স্ত্রীলিঙ্গ । ৬৪১ 

খান_কুকুর। ২৩৩২ 

শ্যাম! রূপার দেউল ১৭৫1১ 

গদ্ধতি বাবসায়িগণের মধো প্রচলিত ছিল। দুইটা 

শুভ বা প্রিয় বস্তব জন্য এপ্রীরবাম লঙ্গণ? বাঁ 

রামলঙ্ষ্রণ? শব্দ বাবহৃত হইত, এখনও স্থানে স্থানে 

শুনা যাঁয়। ব্রতকথাঁয় “রাম লঙ্্রণ' দুই মরাই” 

পুনঃ পুন? শুনা যায়। ২২৩1১ 

শঙ্গিনী নগর--ধন্বন্তরির নিবাঁসস্কান শঙ্িনী নগর। 

মনসামঙ্জলে এই ধশ্ব্তরি বধের বিস্তুচ বিবরণ 

আছে। ১৮২২ ্ 
শ্রীণড়দহ-স্থানের নাম। গোসাঞ্রির পাট? বলিয়া 

শচীকাত্ত-_অমরানগরের রাজার নাম। ৮৮২ 
'খড়দহ? শব্দের পুরে সম্্মপ্ূচক জী? শব্দ যোগ কর! 

শতরূপ কন্যা 
হইয়াছে। ধা২ 

শাবর (রগ)২১৯ শ্রীযুত_রাজা। ঈশ্বর। ১৮১ 
শন্বর ৬৪|১ ীরামচরণ-_র্ধত্র কবির নাম রামদাঁস, কিন্ত এখানে 

2 শশিবিন্দুমুখ অরি-“্দশমুখ-অরি, অর্থাৎ (রামঃনাম রামচরণ। ৪৩1১ 

ল্মরণ। ৮৮১ ষাট, শান্তর ১১১1১ 

শস]1 ডাঙ্গী-ঢেকুর যাইবার পথে অবস্থিত গ্রাম । সাটি দিঘীর (যষ্টি দীঘির ) ২১০১ 

১৭৫১ সেটেরের শালে_যেটেরা পুজার গৃহে। সন্তানের 
শিখাইতে সরণে--পথ দেখাইতে, পদ্ধতি বিচার করিতে, ছয় দিবন বয়কখলে সপ্ধাবেলা ষেটের৷ পুজা 

মল্লশিক্ষায় 'সরণঃ আছে । ৬৬1১ বিহিত। সেই রাত্রে বিধাতা আনিয়া সন্তানের 

“হনুমান মরণ শিখান হাতে হাতে | কপালে তাহার ভাগালিপি লিখিয়|! দিয়া যাঁন। 

চলন, বুলন, গতি, উ্লক্ষন, পাতে ॥) তজ্জন্য লেখনী ও মস্াাধার প্রস্তত করিয়া রাখিতে 

শিক্গাদার-শৃঙ্গবাদক | ৮২২১ ১৭৭1১, ১৭৮1১ হয়| ২১৩1২ 

শিক্গাদ্ধার-শিঙ্গাদার । ১৭২1১ ষোল পাত্র-যোল জন সভাপদ্ ব1 রাজকর্মচারী | 

শিবরাত্রি চতুর্দশী ১৫৪২ ২০২) ২১।১, ৫১৯২, ৭১1১) ১১৮১, ১২৪1২, ১৫৬1১ 

শিরসি--সংস্কত ও বাঙ্গালায় সংমিশ্রণ । ২৩১ * যোল সাঙ্গের পাথর--যোল জন লোকে পাইঙ্গ ব1 
শিরবন্দ- শিরোবন্ধ, ফারসী “সর্বন্দঃ। ৮৬1১ বাশ দিয়! যে পাথর উত্তোলন করা যায়) ১৫৩১ 

শিরোবদ্ধ1। ( শিরোপা, পুরক্কার ) ১২৫১ ষোল সাঙ্গের পাষাণ--৩৭1১) ৮৫1১ 
শিলা--কয়েদী বা বন্দীদিগের বুকে “শিলা? বা পাষাণ যোঁল সাইজের কা্ঠ-:৫1২ 

চাপাইয়! রাখা হইত। ১০৮২ 'যোল সাইঙ্গের কাষ্ঠ যাহার মুরলী।, 
শিশুশিক্ষা পদ্ধতি ৬৫২, সইপো--সমাস। ১১৫১ ১১৭২ 
শীঘ্বকাম1-ত্বরান্থিত। ২৬1২ সই সাঙ্গীতনি--১৭৯।২ 
শীস্ গতি ৩৪1২ সকম্পিত রা--মধাযুগীয় সাহিতাক হ্ষ্টি। কাপ) 

শীল1--বারুয়ের মেয়ে! ১০৪1২ গলা। ১৮২ 
শুকপাখীর উপাখ্যান। ১৫৪২ ₹কেত মাধৰ ৪৩1২ 

শুধিব লবণে-_কুতজ্ঞতার খণ পরিশোধ করিব । ২১৪১ সঙ্গিয়া ( সঙ্গী, সাথী ) ৬৫২ 
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সতী--বারুয়ের মেয়ে ১০৪২ 

সতীপন1_ সতীত্ব ৭৩1১ 

সৎকরা--বাচ্যবিশেষ। ১৮৪।১ 

সত্বর--নতর্ক। সাবধান, সাওতালী “সতর? এুনিয়ার 

১৮৪১ 

সত্বরিল-_নামধাতু। ২২৩1১ 

সতাভামা--বারুয়ের মেয়ে | ১০৪1২ 

সত্রাজিতা-পৌরাঁণিক কাহিনী ১8৪1১ 
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সত্রাজিং রাঁজ'__২১১২ 

সদাই--স্বানের নাম । ২৮১ 

সদর (সামনে ) ১৫৭1২ 

সদাগর ৯১1১, ১৯২) ১১৮1১) ১২০১ ১২২২, ১৬৭|১ 

সদাকর--৮৫1২ 

সপ্তশতী ( চণ্তী ) ১৮৪১ 

সভাকার- সকলের; সবাকার। ৯1২১ ৭৮1২, ১৭১|২ 

সভাকারে-সকলকে ১৩৭২ 

নভাকে-সকলকে, প্রতোককে। ২৯।২, ৩৩২ 

সভে- সকলে? ৩াই। ৩১1১) ৫৩1১, ৫৩২) ৮০1১) ১৮০1১ 
সভার সহিত গৌঁড়েস্বর | ১৮২ 

সমুদ্র-উ-পার-সমুদ্রের পরপারে । ১৯২১ 

সন্বিধান-্ধাঁন। ৫১১ 

সয়চান-বাজপক্ষী। ৩৬২, ১২৬১) ১২৬া২ 

সরণ শিখাতে-_পদ্ধতি শিক্ষা! | ৬৭1১ 

সরণি নিয়ড়ে_পথপার্থে ৭৭1১ 

সরাই, সরিৎ। ১৫২ 

সরবন্দ--শিরোভূষণ। উষ্ভীব। ফারসী 'সর্বন্দঃ। ১৫১ 
সরুজাত-শুঙ্জাতীয়। পক্ষ বন্ত্রশিল্পের পরিচয়। ৭গ২ 

সর্দার কেলেসোনা__ডোমবীরের নাম, 

সয় সখা | 

১৩৪১ 

“নই? এই স্ত্রীলিঙ্গ শব হইতে উৎপন্ন। 

৬৭1২ 

সরফরায়ে ঘোড়া (সরফরাজী ) ২২৩২ 

সরশ্বত্তী হার--কণ্ঠহারের প্রকারভেদ । ১৪৮1১) ১৬২১ 

সরিৎ সরণি--নদীপথ | ৮৮১ 

সব্বত্তরে-সর্ধত্র ৮৭২ 

সংহতিনস়হিত। ১১1২) ৬৮১ 

" সাকা শুকো-কালু ডোমের পুত্রদ্থয় । 

খত 
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সহা--সহায়। সথা।। ১৪২ 

সহর কোটালে। ১২৫২ 

১৩৪1১) ১৩৫১) 

১৪১1১) ১৭৩1১) ১৮৬২ 

২৩৩২, 

সং্কত ৪১১ 

সাকি--বাক্তির নাম। 

সাক্ষাৎ সারাৎসার। 

সাক্ষাৎ অনিল-স্থয়ং পবন, প্রতাক্ষ পবনদেবতা ১১৬1১ 

সাক্ষাৎ পাবক-মুস্তিমীন্ অগ্রি। ১৪৮২ 

সারাৎসারস্প্সংস্কত। ৫২২ 

সাঙ্গ (বাক) ১৩১২ 

সাঙ্গ দিয়ে মধু এনে দিল সাতজাড়ি ১৩১২ 

সাত জাল! মদ বাশের বাকে বহিয়। আনিয়া 

উপস্থিত করিল। 

সাঙ্গ-নারীর দ্বিতীয় বাঁ তৃতীয় বার বিবাহ। ১৮৫২ 

সাঙ্গি--অন্ত্রবিশেষ। 

সাজনি-- সজ্জা 

সাংজাত 8৫১ 

সাজিতে দিল ত্বরাঁ সজ্জীকর্মে তরান্বিত হইল। 

সাঁজিবার জন্য তাগিদ দ্িল। ২১২ 

সাত পাচ ভেবেশনানাদিক বিবেচন। করিয়1। ৭৬২ 

সীতোলা আমানি ৫৮২ 

সাদি আনোয়ার-অগ্ারোহী | সংক্কুত 'দাদিন্?_ 

অশ্বারোহী, কিন্তু সাওতালী “সাদম্-অস্ব। ১৪1১ 

সাদিস্সস্ি। পপ্ত স্থান। ৩৮২ 

সাধিকা-বারুয়ের মেয়ে ১০৫1১ 

২১৫১ 

১৪১1১) ১৮৫১) ২২২২ 

সান-সয়চান ? ৩৬া২ 

সান1-উকীল, ভাট, দূত, মধাস্থ | ১৮]২ 

সাম্নিল-_নামধাতু । ৩৯1২ 

সাবাস- প্রশংসার্থক অবায়। 

সাবাপি--নামধাতু। ১১২২ 

সাবানি মের ভাই--১২খ২ 

সাবাস সাবাস মের! ভাই--১২৮২ 

সামন্ত ঝাকড়---২১২২ 

সামন্ত জাকড়--২০৭।২ 

সামা ধান ঝাড়ালশ্যামাক ধান, অকৃষ্ট ধান্য | ১৭৬1২ 

সামুলা আমিনী 8১1১) ৫81১ | 

সামোটে-সংবর্তন করে) সামলায়। ৫৭1২ 

১৭৭১ 
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সিপাই ১৪৯২ 
সিংহ নামে ছুয়ার-্সিংহত্বার। ৩৪1২) ৯২1১ 

সিংহলচন্ত্র ভট রায়বার ১৯1১ 

পসিংহরথে--সিংহবাহিনীর সিংহরথ | ৭৮১ 

সুচী হুনার চন্ত্রক' বা চাদযুক্ত। চামরের বিশেষণ 

৫৫1২ 
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১০৪]২ 

১১০২, 

১১৩১১ 

১১৭১ 

স্থরিক্ষে বাণেশ্বর--১১৩।২) ১৩১১) ১৫৪২ 
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সে-পাদপুরণে ১৩২২) ১৫০1১) ১৫৭1২ ১৯০১ 

সেকলুসেখ। ৯২২ 

সেখ---১৬২।১ 

শব পৃষ্ঠা ও সত 
সেখ বাহাদুর খা--২০৩1২ 

লেখালায়_সেয়াখালায়। 

সেজের_ুশযার। ১০৬১ 

সেনপাহাড় ১৯৩২ 

সেনপাহাড়ী নাম তার দিলেন নদাগর ১৯৪1১ 

সেহ--নেঃ সর্ধবনামের প্রাচীন রূপ। ৯২১ 

সৈয়দ ৯২২, ১৬২১ 

সৈদের মোকাম ২০৪1২ 

সেৌডালুক-স্থানের নাম ৫া২ 

সোনা ডোমের বি ২০৮১ 

নোন্দালের ফুল ৬২।১ 

সোমরায় ২০২ 

সোয়ামী ৩০২ 

সোনর-তুলা, সমশক্তিমান্। ১৪1১) ১৭৬২) ২১৯ 

৬৮৭ 

শ্বনি-স্বনিত। ১৫৭১ 

ফ্বর্ণবী--বীরের নাম । ২০২ 

স্সহরণেলস্মরণে) স্মরণে । ১১ 

হইল খেউর (ক্ষৌর কর্ম শুদ্ধ ) ২৩১1১ 

হটিয়া__ প্রবেশ করিয়া । 81১ 

হটুয়া-শিবের নাম। ৩১ 

হনুমান ৬৬1১ 

হন্ুরায় ১৮৯২ 

হয়ুঅশ্ব। ১৪১1১) ১৩৫১ 

হয়ঘাট-_-১৪৭১ 

হয়বর- অগ্ডতীর পাখর। 

হরষল্হাক্ট, হরসিত। 

হরিলুবিষ্ | 

হরি-জীববিশেষ। ১৪১1১ 

হরিদীস-নাম ১১৪1২ 

হরিদ্বার ১৪১১ 

হরিপ্রিয়া-_বারুয়ের মেয়ে | 

হরিপাল শিখর ১৫৯1১) ১৫১1২ 

হরিপাল ১৫১২) ১৬৯২ 

ংসধ্বজ রাজা যেন হুধন্বার শোকে, ৩৯১ 

হাকন্দ-_তপস্তা ও সিদ্ধির পুরাণপ্রসিদ্ধ স্থান। ৭81; 

হাজি মিঞা ৯৩1২ 

* হাড়িয়াল্প্রকাণ্ড। ৮২২ 

প্রাচীন কাহিনী । ১৪১1১ 

৮৩১ 

১৯৫|১ 

১৪২ 



| ৩৬২ ] 

শন পৃষ্ঠা ও স্তস্ত 

হাড়িয়! চামর--১৬২।২ 

হাড়িয়ে চামর--২০৩২ 

হাগ্ডাপাগুরে ১০২১ 

হাতকড়ি, ১০৮২, ১২৯1১ 

হাত তোলা-্প্রহার কর1। 

হাতাড়িয়ে বুলে ১৫২ 

হাতুলি-হাতুড়ী। ৭৭1১ 

হাতার ৭৩২ 

হাতাহাঁতি-তৎক্ষণাৎ ২৬১. 

হাঁনাআক্রমণ, যুদ্ধ, বিরৌধ | ১৩৩1১ ১৩৪1২) ২১৭1১ 

হান।-পরাজিত ১৪৪২ 

হানাহানি-ুদ্ধ। ১৪২২) ২০৩1১ 

হাপাল ১৩২, ৯৫১) ৯১২, ১০২২ 

হা-পুতি-পুত্রহীনী। ৩৬1১ 

হা-পুতির বাছ-পুত্রহীনার পুত্র । 

হারাবতী ১১৫১ 

হারাঁমজীদি ২১৫1১ 

হারু ডোম ২১1১ 

হাঁসনবীর ২০1২ 

হাসান হোন ২০৩1১ 

হাীঁসি--সাদ1 শুকরের নাম । ১৪৯1২ 

হাসিল-সিদ্ধ | 

মুখা হাহ্ুন হোসন ১৬২১ 

হিঙ্গনের ক ২০৩২ 

হিন্দোলা, ৪৬২ 

হিপাবিয়ে-নামধাতু । ২০১ 

হীরে ডোম--ডোমবীরের নাম। 

হীরে দাই ৫৮২ 

হীরাপাল ( ইরশাল, হিসাব ) ১৪৩২ 

৯৬1২ 

১৭1২, ৯৭1১ 

৬১১ 

১৩৪1১ 

শব পৃষ্ঠা ও স্তস্ত 

হুটারে | 

হড় ( হোড়, অশিক্ষিত। অসভা ) ১৭৫২ 

হুড়পন! ( হোড়াত্বন ) ১৮৭1১ 

হুতাশ (হা-হুতাশ, মন:কষ্ট। ) ১৪৭1২ 

হুতাশ ( হুতাশন, এখানে হতাশা, হতাশ ) ১৩৬1১ 

হুতাশিয়ে (নামধাতু ) ১৩৮২ 

হুদিন্ ১২৭1২ 

হুসার-সাবধান। 

স্থসেন ২০৮1১ 

হেটেল! ১৫৩।১ 

হেতাীর_হাঁতিয়ার ৬২২ 

হেতার ২২০২, 

হেতাল ১৪৭|১ 

হেদে--অবায়। হের+দেখ-সদ্ধির উদাহরণ 

১০৪১ 

১৩।১) ১৬৮1১ 

৯১1২ 

হেমতুল1-আত্মদেহের ওজনে স্বরণদ্বান। ৬৩২ 

হেমতুলা দান--১৪৫২ 

হেমপাটে-দোনার প'শড়িতে ২৭।১ 

হের-এখানে। অবায়। 

হের এন-এখানে এস। 

হেলে-_-নড়ে ৯৬২ 

১৩৯1১ 

০৫1১ 

হৈমবতী--বারুয়ের মেয়ে; ১৪1২ 

হোম--ছড়ান ১৪৫২ 

হোয়ে ( করিয়া ) ২০১১ 

হোর (এ অদুরে। সম্মুখে ) ১৫৭১ 

হোর ( অসভা ) ১৮৫২ 

হোসেনের মামু ২০৫১ 

* হাদে-অবায়, পাদপুরণে । অর্থ “হের দেখ) ৯৭২১ 

১২৯1১ ১৬০২) ১৬৪1২) ১৭81২। 

হেষাণি ( অশ্বধ্যনি ) ১৮৩]২ ২২৪১ 




